
 لئاقلا توريب ين قوقحلا ةكحم سيئر

 وسم سعب سال عيممل ياعم

 امسإلا قباط هلي امهف هاهم ىوتنمهشلا ةبج ىعت باتك
 اج! ددعىرولا ريخ ىدحلا ىلا دمحم تازمعم نم اعماج ىلا

 2 ىمتأ اهري 2 ىدو | كوريصب اعىدتما اذ مك نيدلاقفاب مومن

 م ن6 الو اهعلاوبرعلا تع تراسو تمادو تقرشا سمتلاكن ارقلاةزجعمو
 ىيظعلا ةياالاو قلخلا ريخ ةوبذ دحاج لكل عىربكلا ةجحلا وه 0 '

 ااظلا هبت شافخلاو كرشلاىري ١ ررضتم مرون نم ؛ىرم ١ برو
 57 اهحلا ردقلا قفاو لدعب ءاضك ىرولا ىلع ضاق هللا الولههاوو

 اهي دا 00
 88 ام هقلخ ٌثي هللا ءاضق نكلو دلها ني دئوسلةعوذ رائخاال

 2 ةيرجش ١713 هنس توريب يف ةيبدالا ةعيطملا يف عبط
 10 وو ا ا ا





 ثيل تءاضاىح «ورتاوتملا رايحالاوةحيحتلا ديا سالاب املا اياصواو*ةرهاقلا تاي لاو

 لكايركلا" يبنلااده لمح نا ىلعادباع ودحا هنو ةرئاسلا هرودن وةقرشلل اسود ,يملاعلا
 اقلحو اقلح ميلخاو بتايا هيعتوأو لك الدب طعاو «تارهع* مرتك ودعي ر ,متنييدنلا

 مل «تاحرد ةرحآلا وايدلا يي مالعا والرحم هيدإ بمر و*تادصوةاهماوات أذ مباصعاو

 ىلا ةيعرلأ ةبسك م ميلا , ىلا ةسبو دمام“ طعو»# ةنماتادا سب يلعو هيلعمل 'تاولص

 غو «مكألا لو آوسرلا ادهةماتمل ىم هبعاو هةقيقألا يوضاهريك ّىلاةليسقلاو «اهريما

 عرسال دحاول اهلنا أهل هلال ىادينشاو :لسو ةيلعلا لمت .امعالا ناطالا ادهةيعر ضع

 هديعادم# اديس لرا دهشاو«دحا !ةييكدل كيلو «داوي مل ودليل يدلا «دمعلا درعلا
11 

 هيأ

 ٍ 00 هارأ اماللعالاب هدصعو 5 رهاطلا لئالدلا دذر هايلا ت ارهعماب ا دهمان ديس ديا يدلا /١هقدجللا

 دي اهللاو ضرالا نها رهدرأاخمو م ىعترحا هسحو# ىلا هلوسرو» ىياعمملا

 اةيلع ىلا تاولسصلا عمت“ !داعتو لم تايمعاواي ءوداو تا قأوو اص ل ادهاديلع لص
 د

 مي» هيلعيلديو ىلجاع ع.تلتاقو : كلذزيامودالاو_ ل رالايهيلءاريلصتو حك هيلع آه ع.ج لتاقو + كلذ نئسامودنالا اهيلعت
 انلال ا يام دعوام دج مان القدعلاو دنا قومتو الام نست ءاورللاو رسال 5 كلشدح

 2 ا ا - ١

 دل ١ ىلعو «داعلاو شاملا ف هاصرودكامر ني رئادلا نيم أوما دعا نما ىلع دادعالاو

 ةعيرشلا هتاؤةي ورب اوهرشت لاري دلا اهب او ع هتايح مي > سم نيسمأوملا هلا رقاو هحاوزاو

 لسرلا راما ىلع عالطا ىلفد اذهل نم ىلع ىهحيال 'هنافا دع اما) الست سو *هئارهع* د دهاتمو

 1 مرتكا وه لسو هيلعهللا ىلصا ىتدللا قاح عي ديسو مدمس لل اماهالاود اصلا بييلع

 ا بتكلا يه رهشا و لئايشو 000 اضاوقو لئا مو مريطاو# لكال دو ترجم

 نيهار ماوقأ و* رحاوالاو لئاوالا نع تدرودهاو ةميقدصاو* رئاش وتاماللعةي ءايسلا

 | لكّنمتامعلا ميج يف مهل صفاو* تالاح برشا وتأع اقم ميعفر اود*«تاأدبب تأي 006 وأو

 ةعب رباك او .امشاودما هرتكأ ”هنالل كال دك ل سو هيلدا ىلع نأك اعاو #تايجللا

 هحايلحا نمرتك !توبتو هتلاسر ملااحاتمم عجا جاملاما د داك اذهوةلاسر رح اوووي مهئاخو



/ 

 ةلاسرو ءاياللا ةوبندب متحو سو هيلعها ىلصأ يمان ديس هللا تعب ىتحدي دج عرشب يأ 5 وأ

 ببتوادحلا كيتاه* هر قرعاوعئارشلا كالت هعرش حسنف م كلاوت الصلا هيلع .و هيلع لسرلا

 لوسرو * نيلسرملاو ء ايسالا< يي وهيل ىلسوع ناك تكأوكلا تثتالت”دسعت تفحاو

 حسا مال ا ةقاسلا عئار رشلا نع ءيت' هنع جرحإ يدلل طيخل ريل ا هعرشو* نيعجا قئ الخلا

 ٠ ةهمعاوأ لوالاهب ق قا امررقي لوسرل- هدعب ين يق اي ناك لوسر لك نال نييبنلارت استالاسرىلا |

 ا

 05 نموه اال ابهلعيال رارس رساورأ وس اوماكحا نمى محتال ىاعض ان اهعداز دقو #هاوسب

 نم *موداو ريظاومطعأ هتك سوهيلععنلا لس توب نال دودنا ادع * تل ,اكقلل دلوع ها

 | امعاصم كلذ _:رممييديا ىلع ربطام عي عمتج اول ب مهنا لال دو نييمات أ ءازجج راس

 - تاولص مهلئاصم مينا ارقلا شور [سوهيلعمملا ىلع هلة دحاوقز صعب داعا ةريتك افاعضا
 لعحا أمور حارعملا يثو اسو اعمنثا ىلص هلة دح اوةليصو تلداعال سءوجحا ارا هيلو هيلعتلا

 هلئأ هقوهتأ ارهه*وكالاناهةكرا املا ةليللاث كالت ب برقلاو بحلاو زر ارسالاو راونالا سيو هأ

 تعقأدقو ابلتمو !ااهموطعاو دام 5 هيلعدللا ىلد ادلدروال اةرعم *.ههيلع هلل! تاولص

 كااذن م دعي بالو ىهحيالام هيقافط شارب لا نم سو هيلع هنن ىلص هلو منهتاصةنأن مهتارعت“

 « ةريتكمال ١ ىلع لمت داق مر 1 ارقو# يدهن اههامالل تكالانهامملقعا
5 

 هناي + ةعادالات اي آلاو+ ةعطاقلا نيهارلاو : لتامملاوتالالاو + لئالدلا 8 ْ
 1 و توم يعل سا يجو دا هس بسب دس دس هع صم جس جس مش اييديسما بمس صج يصل هيب يب سيب سس بوم جيس

 ا

ْ 
 أ كذرس مو ٠ قارشالاةئاد راصنال اةرهان اوبال ةرها# ىتاف آلا عيج ىلع عولطلاةرسم
 ا رمل د اح دتال ةريسك ءايشأ نم هتامو دعب عقيسأهبأب هتايح يو ملسو هيلعدللا صرحا ام

 امقباةماأ أل ارصعالا يق ءايضشال اك كالت نم ريك مقودقوا تام العوةءاسلا طا رمش! اهتلج سو

 هقدص نيبتو التمر م )أب ناس ارمحارل !هنامىراكلاةعالاط ار داكن امرلا ليقلسميف عقوس
 ديس يعم ياس دعس اع لتس

 ١ ادهو اعياهيههقدص نيجي يقايلا رملا نابدحا كدي الو ايسم ريع تو ةعتو ةئاعستس

 رقما ادهنم رتكآ ققعت هقدصو كال ذ نءرظعا ملسو هيلا ىلص يبنلامماهال او يبب رقن لاتم

 ! ىلادحاولاةيساعيعم لاح !بدكلاهريحل امني رمل اذه ال ةبسلا ليقيال اءضورفملا

 ةيوايسلا سيكلا نمهدوحو ل ا١قدبر" اشيل ةرتك ىلا ارطملاب هام سو هيلع هلا ىلص يملا! اهفاالا

 ا هتايح يف رهظام ميج يف هق دص ققحنو ةعونتملا هنا ارجخ” ةرتك < نابكلاو نملاونابهرلاورابحالا و

 : . ليقهرابعداودائاضهةراوعو هلئاهت لا سا ةريتك ًاعاوبا ,ا ةعونتلا 1بويعلا مدي ريحا ام هتامدعيو

1 
! 

 ا

 ِ ناللا ىلا اهم *عقيملام نأ بي رالو ناكمو نامز لك و رقسح عوف ةرلاو و هيلع لص هن رج

 مهله كحال دريل وا ددم تافودع ودتاح يف ماعقمالو# ١ د دعى مال ملسو هيلع هللا ىلص ؤ



 ام سمس ا م ممم يبس تتم مح 2 ١ ١ م يدلل ممم سلا

 لبقطقةبدكت هنعرت 1و نيمال ةهبوع دي اوباك ٍج ةءامالاو قد علاي هموق دنعاه دعب وّدوبنلا ا

 مهنم تيدعنم الا هقدص يف كتي الوم اطق ب ذكلا هر للمدحيال دش ب اهدع وةوبنلا
 ا ام اف سو هيلعهللا ىلص هجم اءايلوا تاما كتالذ نمو: رئااتسلاو تارجت ىلإ مهعلبت 1 وا #رئاعبلا

 ميج ةيساهنم عقب أامسحواو را اذقاللا وراصعال أ مي يف عوقولا ةرقسم يشاوثمل ِِ تارجج*ابل 5

 سدكلا تاالمو *نيملاملا يف تصافتس'دقو فول لا ىولا غلا ةلل التمدحاول رمشلا تاما
 8 اكمدملااياو ريف رقنساو* نآمرلا رورعت رواه ن اودي رم نمةرطق كل دو» نرواودلاو

 دهاتيام' | ريتغ ريتك واهم 2 يتةدهأشم كر هدلعأ ءاياوأب داقعا ىسح هل م واجي لقو # ن ركام

 :رودهاتي ب اوناكني ريك تملا نما 0 !كبتيالوا :رمأويالو ميما ارك ني دقت ا ضع

 ىلص هتارمم تورد يف“ بدع هللا !يدروتامار اكون هب نون ويالو لو هيلع هلا ىلص يبل ١1تارجم*

 لمح ام بي ميو طخ تاما ركلو طل مجم نا دن القاصر أ ةعورم ةلرمج # مهما < وهيلع هللا
 لقانت دتو اعلا لها ةرباكمو راكنالا لها راكبا نهم الالاوو السا ا ىلع هئارعع او ثمل
 فلس نع ملح و ليح نع ليج ةكمال 'وةسسرالا عي يي همأ 3 لسو هياعهللا للص هئاروخم

 يا تيدا طامحو هللا ديايحوةمالا ءاذع رم دع نممهلعو ةراعتلا_ عروس أتلااهاور

 # رادعالا عب يد أ ماعم + ياهوو : :راهسالاو كلاب يعاونو دو :تيدخل ا ءءدقلا

 حيشلا يلاو يفاب مسالا يسيل < يلا طا ة وسلا نال داهم لك ىلا كك اسم

 فاويفركلاق وما ىلاوا د دل يفاىع رياويرا راةعرزيناوينار اعلا سأل يف اويلاي حالا
1 0 0 1 . 

 لنا عرملا يبا طدماعلل ناعما لئادم ياها اعد ميمدتأا < 'هللا دنع اويل ركارتسجا

 : هقورعلاب ا .الاث روك ذياهن يك ديع الهو هريعو يروطلا

 دعس ياذعع 2 ىتطصخلا قرتباتكو هدرا راجت لعأ_مهدح 2 لمستي ةريش ااءا_ى ١ < وة ريتك تأ دلجت 11 امنت ودك

 ماماللا ةوسلا مالعادصو محم ناشلا اذهي ةءودملا بكل سمو» تاريع ناقيقيروباسللا

 ةعأ را نعو يلدويسلا نيدلا لاللح طادجلا ةتاطل ىراكلا صنا مقا ي دروأملا سسخ
 عانت امامك يش ىلا لقوقح فني رعت ءكاتشلا ملسو هيامدسأ ىصدعي رسل هلا جام وع يق

 ةمالاعألة ب رد !ةريسلاويف الطقلا 1 ل ريدلا تابشمامالا ةيد ىلا بهاوملاوى ضايع ع ءاقلا

 ملسو هيلع هلأ ىلد هنراس يف ةئلأ وأ تكلا كل ةعماللا ل01لر ١ رالعو نحاأ ديسلا

 ديس اع ة رو دم ره للا ملسو هي عدلا لص هلأ ارم نم 0-2 توك دب يغ وهو

 ةريحالا رصعالا ي اذوادت لقواهدوجو رد اهءاف تكلا هذه نمل ءال' ف لااماهاقلا
 7 - ب 0 ّ ايقاو# تايلاعلا_بتارملا تالت ولن نعم سملارو قو :تاياورلا ددعتودباسال 'ةرتكت اطول



 | ضعب كيس دجوي دق ناك الو «دئاوفلاهءجو*#دصاقملا هصيفأتل اهنميفانلا هصلا ىلع سانلا |
 أ اممظعمهيف تءجو باتكلا اذهل الوص!ا,عدحت ارح الا يدجربالامةركدلاةسحلا كل ||
 ةدقحملا الا سكر ما٠ررغنم لقنو» تاي . الاوةوبنلا ل مال دوت“ تار !سديلءتلقشا |
 'أ لوقتلا_-مشاذ سا امو* تاسيلا هاي . اوسو هيلع ىلص وتوج ل .لئالد نما ريك | ا

 '”يشب ردادلا ينال فرصت م اهيلئاقملا لاوقالا عي تورعو+ تامملادث أوفل او تا صلا |

 +: لوصالا اهوكلوزعاال دقو اهيلاورعادقعةروك ذملا سلا بهكلااهأ + اهيباعمو اهلثاعلا نم ا
 تفلا سنك شل انهوتنبل ا اهصع نموا اهحهوبف باتك ل 'اكيش" ”رعاجل اذاعه لوقت لا مط هماهنعو |:

 . حايصمو رعظ يرءالر مثيلا باتكك ل وهيلعهللا ىلص توب لث ال د نم صوص م فذص يف ا

 أ دمحم ديسال ةعالاطارشال ةءاشالاوناعلا نا هللا ديع يبل ال مادال اري نيتيعتسملا ييمالظلا |!

 باتكلا ادهءاغ”هيساتت يتلا باونالا يف”هتلحداواهسدوصقملا مي تصخل هذهه يجز رملا
 |١ اهماج + همم يناشلا !!ذهياناكر معاال + «امقان هلل اءاس نآاعل ومو اه ماح اعومت هلثأ دم

 ١ هيلعهتنا ىلع +هتايآ او هتوب لئال دو# هتاروعع عع“ - ىلا هيقامةبسد ناكراو دملعو هدئاومل : 3-2

 أ * ميطعلا هنلا_ل أ او ةراحرلا رجلا ىلا ةرطقلاة بس لب راطمملا ضورلا ىلا ةرهرلا هس مسلسو |
 | ةداعس و* ل وبقم ةنامع اسمي نا# ميحرلاف راد .يركلا يلا اده ما + مب ركلا شرعلا بر ٍ

 :| لعام ةجت ل هسيعسو ١+ اية اطأر سم هني ديمو # اهلعامت هب عمي ن او*الوصوم ني رادلا

 ةتاحوماسقا ةع راو ةءدقم ىلعهسرو ل [وهيلعدلا ىلص لح مكسرملا هيس تارعم* يبن يملاعلا

 قرفلاو ةرسعملا ىعمنايب يف ل6 لوالا تجيللا ع تحايمةعب را ىلع لمست د6ةمدقأا اد |
 'أ دحأ طميمل* هنأ !ناين يي الا تحل وكت ذاذسابي ١ اموتاداعلا قرأ وح رش م وابني ١

 | لت اوايلتم لسو هيلعهنلا لص هللا لوسر ىطعا دقوال اةل يضم الو ةرحعمنيلسرملاو ءايبنال' نم ْ

 أ مو هيلع هنأ لصورون ن مويه رح عماو دعس !مناواتعم هر ل اواقلح ملوا وغاسال ا ىب هن اواهتم ْ

 || رئاس تاوح عمن ءريلخأ ورتك ا لسو هيه ىل لص هتارح عم نوك ناين يف د6 تلاتلاد تملا ع |

 | 96 مبارلابجلا غ1 وديلعمملا لص هتازجعم ضع رارقساو مهتارجعمضارقنا عماايدالا |
 | مسوميلعشا ىلص هتوبن ةعحص ملا اهبثعلا ديفي هتازحسمم رابحا نا اهنمولعب قرا ةدعنايب يف |

 ا يملسو هيلعهللا ليص هن رث ئاتنلاو هتوبنب هيودتلا نمدرو ايمباتكلا نم 6 لواللا مسقل ١

 بأ ,أةيئانق ىلإ مسقني وهو ناخلاو سنالا نم ممريغونابهرلاو رابحال ا نعي وايسلا بتكلا

 مٍلسو هيلع هلل ىلص هب رئاتدلانم ةيوامسلا. بسكلاي دروأم ضع يف 2 لوالا بابلا 3

 | لسوديلع هللا ىلصوعب هب رئاشبلا ام رابحالاةنسلا الع درو ام ضعب يف ديك ينانلابابلا 9ع



 لااا »تت«
 ملسوميلع هللا ىلص وب رئاشبلان م كاب هرلاةدسلا ىلع درو ام ضمن ي لك تلاتلابابلا 94 ||

 ا ملسوهيلعهشا ىلصر هب رئاشلانم 2رابكلا ةنسل ١ ىلعدروام ضعب يلي عدارلا بالا 6

 لسو هيلع هللا ىلص هب رئاشنلا نم ناملا ة 17 ىلع دروام ضعب يق 96 ن مالطا بالا 9

 | مسوهيلع هللا ىلصهن زل :اسنلانماهريغومانصالا نم معم ام ضعب يف 6 سداسلا بابا
 1 مل سوهيلع هلا لص متوبد ىتش عاوبأ نم ةقرعتم تدرو رئاشإ ضع يديك مناسلا بالا

 ا لو هيلع هلا لص ملا رمي وعلان متر ردقلا ملقا ودكم دجوا١ضع. يفا6#سماتلا نا د :

 | هدادجابالصات ند.هلاقتناو 1 لو هيلع هللا ىل لم هروب قاح يف باتكلا نمالك ينالا مسقلا م |
 1س عقوامتو 1-وهيلعملا لص ةماوثلا لصو نا ىلات ارهاطلاه5'دح ماحر أ ل ىلا يرهاشلا ا

 ا ىلا كلذ دعت و هعاضرو هتدالووءإ>ّةدمو مدوحو لق هتوس ىلعةلادلات ايالاوقر لا

 قلح ءدب يت٠لوالابألا» بوبا ةعارا لع لمعت وشر 5 هيلع ىلص هتتعب نيح

 هيلع ىلحدما هاتذخ ترام ١ تارهاطلام احرامىلاو ,«نرهاطلاب الاصا نم هلاقلباو مروي

 لمرور هتدالوو ملح هدم تاداعلا قراوحو تاب ل نم عقو أ ضعب ف : ينأتلا تاهل ملسو

 ةهدوحو هدم تاوداسلا قراوحو تاي لا نم عقوام ضع يف . تلالا بابل لسوميلعملا

 اهتعهللايدردمع اههأ ىلا هعادرا __ريح ىلاكي دملاة لع ةيعصر ءادمع ملسو هيلع قنا ىل م

 م سو هيلع هللا ىلص هتتعت ل اقتاداملا قراوحو تاب" الا نمدل عقو أضع يف 5 نايلابالا ا

 هتاهو نيج ىلا هام نيس نردتوم لعل دل قر مالا تارحي عل انمدل مقوا بدل تا اا مسقلاو |

 بات كلام أسقا يأن م هيلعتأا ارحملل أ قالاحأ ىحأيلا اوهمسقلاا دهوز ا وهيا ىلد 8

 8 لع لمعي وهو ل - وهيلعهللا ىل زم ميو لع ةرهأب نيهار ءةرهاظ لئال دأب لك تاك نا

 وعلب ةريعمن أرقلا نوكي لوالا لمألا لوعوةع راديفودن اللا ىلا دمأن تقوتال ءددعت

 ٠ ىصت ال ةريخ تاب رحيق نوصتي وهو < وكلا 5 ؛ارقلا 5 ةرحعم ف لوالاب ايل انأب 27

 ن ارقاازاجتامهوحو ضع ناي يف ٠ يناتلا_اعفلا ٠ ايدداو او ايلكأ اوابمادعاو تارحمملا لمما

 ل العلمي الام ةقسالا اودشع اسلاتاييعلاب ر رامحاللا ن ارمثلا يام ضع يي ِ تااثلا لصملا»

 || يف ًاياعرابحاو ىفم اع رابحأ اعون وهو ا هب يدلا هجولا ىلع ريحا« اج هنا ||

 ا! اذه د تصح دقوايب اد او هنتوا لفرط 2 , ارقلا 06 نم ءيشركذي عنا ,ارلأ اصلا ا

 فرصت امو يوودلانيدلا يعم ليلحلا مامالا نارقلاةلحساد اين يملا باعك افلا اذ

 - لص هتاز ارجع يف 6يفانلا ب يافع هبيترتب ديقث ١مل يفاع رب يح ايلاومدقتلا ىوسديشبديف هيفأأ

 | طرورمقلا قاقشناوةكلاالماةي درو جارعملاوءارسال اةصقهيفو يول ءلاملا ملأب ةقلعتملا ملسوهيلَع 1

 2 ل ا سل ميس ملا 0 م مم سس .باتعتللا

 1 ند ربصصبي نأ - وو عأمأم ب 001



 م سس عل
 .يئاتلا لصفلا» ٍ ارمحلاو هر مسالا يف لوالا لصفلا» لوصفدت الث هيفو ب هشلاب ى مرلاو سعشلا
 | رمقتلا قاقشن تاره يف تلاثلا لصفلا هك الملاةي أرب ةقلعتملا سو هيلعهنثا ىلص هتازجع مي
 هللا ىلص ىقوملا ءايحاب ةقلعتملا هنازجم يالي تلاتلا بابلاؤ6 ٠ بهشلاب ىمرلاو س.شلا درو

 لصفلا ٠ :مسو هيلع قص هب امهناجأو هيوبا ءايحأ يف لوالا لصفلا ٠ نالصف هيفو لسو هيلع |
  هلاىلم هنازجعم يف دييعبارلا بابلاد# ٠ ملسو هيلع هللا لص دلجال هللا مايح ا نم ضعب يييفاتلا |
 | نالمف هيفو#تانصلاو نايعالاو قالحالا لي دبتو*تاهاملاوماقسالا ءافتب ةقلعتملا هيلع |

 | ىلص هتكرين تاهاملاوماه ال !ءافشإ ةقلعتملا |سو هيلع هللا ىلص هتارجعم يف ٠ لوالا لصفلا | ٠
 هتكريب تافصلاو نايعالاو قالحالا لي دبتب ةقلعتملا هتا رجم *يف يناعلا لمعلا و هيلعمللا .

 هتلاسرب اتداهشودلتأ داما يلكتب ةقاعتملا هتارععم يقال سماملا باب اع توهيلعهللا لص |
 ب ةقاعتملا ارجم يال سداسلا بابئادإل مل سو هيلعمللا قلص هلاهت 0 :

 ابابا هيلعهللأ ىلص هل اهح ءاطوةتوعدايتباحاوهتلاسر اهتداهشو هل مئاهلا
 ةمقاولا تاييذلا مرابحأ يك لوالا لصنلا نال مف هيفو تاييعملاب مراحب ةقلع م اهتار يق

 دعب ةمقاول علا ايباتكلارح ١ !ياهتركددقف ةءاساا طارش! ا دعام هدعن وأ ! رايحالا ل

 ل ارملا نمهربعامو هيئارع ضعب ركذي يناتلالصعلا لوم ها
 بابلا 96 ملسو هيلع هللا ىلص هئاعدتب اهنا ةقلعتملات از هلا يديك نماتلا بابل ادع اسوهيلع

 نالصفهيفو مسوهيلعملا ىلصاههيف كي ردتو بارشلاوماعطلاب ةقلعتملات ا نيا يدي عساتلا

 لصفلا ملسوهيلع هللا ىلص هتكربب ليلقلاماعادلا ريتكتب ةقلتملا تارجعملا يي لوالا لصفلا
 بايلا 8ك تيللاهن دارملاو بارشلاب سو هيلع ىلص كيرت ةقلعتملات -تاروعملا يف يفاتلا
 هئاقساب تيعلا لوزيوهتكرم هريتكتوهعءاصان روب نم ءاملا عس ةقلعتملا تازجتملا يفد رداعلا
 نيب :رمءاملا عيش ةقلعتملا ِت ا «لوالال اصملا ٠ لوصف ةتااللت هيفو لسو هيلعهللا ىلص ؤ

 ااا ل

 هتكربب ءاملا ريعكش ةقلعتملا تارجعملا يف ٠ يقاتلا لصفلا ٠ ٠ سو هيلعهثلا ىلص ةفيرشلا هعباص؛ |

 هئاعدو لاقي أن تيقلا لوري ةقاعملات تراجعا ي . تلاتلا لصفلا ٠ سو هيلع هللا لصدسمو ٠
 ةفلاسلا باوبالا يفركذت مليش تارجم*يف در شع يداحلابابلا هي لسو هيلعهتلا ىلص
 موديعلا ىلص هلئامثو هلئاضف ل15 نمي ونعملا لئالدلا يف »6 رش ءيفاتلا بابلا 9 |
 هتلاسر قدصو هتوبن ةحص ىلع ةلادلا تاداعلا قداوخ نمهتافودسس قوافل عارلا مسقل ةلاولعو أ

 دعب تعقو ةقرفتم تن اآواعقر اوخ يف لوالا بابلادإ ٠ باوب ادتالةهيفو سو هيلعهنلا ىلص

 يلع هب نيشيغتسملا تاجاح ءاضق نم هتافودعب ةواين»يفاتلابب .ايلا



 ف
 أ هللا ىلم ميتاقعسانعهف لوالا لصفلا لوصف ةنالت ىلع ل معي ىمانمو ةظقي سو هيلعهقا ا

 : ي مطقنا رم موتو هب ىرسالااةتاعتسارك د يف - يفاتلا لصفلا ٠ اهوحتو ةرفعملا موهيلع |

 يف تلاتلالصفلا ملسو هيلع هللا ىلص هعكر يب اهضث دن ادشلا نم كلل ذريع يف مقوواراجيل او يرارعلا
 ةعاسلا طا ارشا ين6 تلاتلا بابل اك شطملاو عوملا نم نمل و هيلع هللا ىلص هب تاغتسا نمركَذ

 ةمارك ن وكي نا زوجي يبدل ةرجم* ناك امنانايبو ءايلوالا تامارك تاب ايف د6ةمئاخلاج
 هيلعدننا ىلص هتارجم“ فعاصتب تالدن و ةيقابلا هتارجم*ةلج نمدتما ءايلوا تامارك ناو“ يلوا
 | تاياالاو لئالدلا عي باتك ل1 اذه يتارجهلا يدارم( هيبتت )محتال ىاعشا ىلاوسو

 وكما هيلع علطصأ ام ضصوصخالا ملسو هيلع هللا ىلسدتلاسرو هتوبب ةحح# ىلعتل د يتلا

 ه« تحابمةعبرا لع مشت مدد ع

 تاداعلا قراوح راس نيب و امرت قرملاوةرمما 1 م نأي يف لوالا تحبملا

 ةوبسلام العا همأت كي ىلات هلله حر يدروملا دعم يلعر ,طلاوناةاعقلاىعق!ماكألا 0
 نيكل ة داع قرارا 1 قدم لع ل لادإ دلار دعم أوه بما ىلع ءاساللا جلا تكلا 0

 هنلا برب ها فتحا لعاقي د عت م مح ىلاعت هللا نا ىلع لدن ةيملا ةردق الا عاطتسنال لسا
 ةعاملا ما ق دعا انف كنا هز يفهم.« كالدد>وادا داهتوس ءاعد' يف هقدام 00 1

 ىعدما رفم# «روكي الهو داملا قرجياءا طارش نم هيفررطي دقه هي كتل لاوحا ديف تطقسا ذأ ْ

 داتمل ريع ص يخاف بداكلاو قداعلا لمأل أ ملا نال داعلا قر دعما يرييعااماوةوس أ
 35 جرح اممسقي دقفذ داعلا رخ نههأن م« ةاعدودحتر ردع ناررقت اذا“ بد 5كل1 نود قداعلاب

 تاقوماسجالا أ عارتحاك تلا ةردق عة ساجل جحر ف اء أهدحا مانقأا ةرماع متدداعأا نع

 مسقأ ا١و اين يضع هريتل < بورك ةردقلا ع نعدلياق جور ل هريعك اذهل اياقعقوملا ءايساور رايعالا

 ةديعلا ضرالا يلمك رنا ةردق نع مرا دقم جرحي نكل رشلاةردق يهسح ل ادبام يناثلا

 نأ مه شعب دنع هنءرسمملا يف نوماكتملا فالساو ةداملا قرطلا ريع نوكيم ةييرقلاةدملا يو
 هعمل نأ ميم نيرح ا دنعورجعلاب هةفامتحال ةماد وعلا ود نوكيهسةردقلا نع جرحام

 راحالاكرشبلا مولع نع جرخا: لعل اروهظ تلاتلامسقلاو هنمزيقلالاهلاصتالا رح عم نوكي ||
 |١ يقاتلاو قانتالادح نع جرحي حر كتي نأ اهدحا نيطرشارحعم نوكي بوعلا ت داو
 || هسنج لخد ناورشلارو دقه نع هعون جرحأ. منارلا مسقلاو هيلعدب لدتسي ساس نع درجت نأ



 - جبسم
 رعي وأسأ جورخي ن ن ًارقلكرشبلارودقم يف |

 | يبا ا كا لتردلا عب 0 ةردقلا نعاجراخ ؟سج رادف ةردقلا |

 | لاك تيلارودقمو ع هجورح ىل ايعفيو رشرلال ااا يل زادديأم سماك مقلاو ةزجأ

 عررلا دا هك ”اوددقول نمرملا ضرملا ءرب نا رذبلا نعت داخلا عررلاو ضرملا نع ثداحلا |
 ةردقلامدع سدأاسلا مدقلاو :ةردقلا نعدجو 0 !لقلتاتلا |

 ةباتكلا :رعهزج 'هرابحاو مالكتا نإ ع هزحمب قطانلاراذباك ةردقلا ي الحاد ناك اع

 نيقي ىلعهريع س لو هن رحم نمنيقي لع هنال ءادعي الورجاعلا صخيا رحعم كلذ نوك د

 ناكةتراش!نعواهئاعدتساب ناكّنام داح ةكرحوناويح قاطنا عباسامسقلاو ٠ ٠ هزجح نم
 هصاصتحا سيل هدالةداعلا قرح ناودلا نجم“ نكي 1 ةراشأ الو ءاعدت -اريغب ربظ ناودل !رحعم |

 يللا رايطا نماتلامسقلاو ٠ هتداوحو تقول ! ردن نم نأكو هريع هضاصتخا نمللوان قي
 يي ف ا ناكتادعبدلا قءاجتلا ةيكامو ءاتلاف ميصلا ةيكامرايلغاك دامز ريغ
 بلوطوا هرايظابادن ءاوس ١ نجم* ناك ا مئاقبتسا كيل ناوارمم* كي مل اكن بمامز ريع

 نم بابسا هتودخريطي مل 3 رحفنملا ءاملا عطقوا مطقنملا ملا راسنا ٠ ٠ عساتلا مسقلاو ٠ هب
 ريسلاماعطلانم ريخكلاددعلا خابشأ ءرشاملا مسقلاو ١ د ةداعلا قرط هئار ارجخ* نم وبل هرجع

 نم هانمدق الل مريع قع يف زعم“ ريعو مبقح يفارجم* نوكي ليلقلا ءاملا :رم م راوراو
 توب يف ماكسالا ةي واتم زاجعالا دودح كيس ةلحادلا اهرئاطنو ماقالاهذبف نيلعتلا
 لثال دنا! نيابتو اهي زاجتالا توافت ناوةوبنلا نم هاعداام ىلع اهربطم قي ددتوزاجتالا
 رشلا ردقيام لعق اماو اليل داهس لك ناك: اوروبظلاو ءانخلاي فلتحت دق ديدوتلا

 | هب قدح لصفة داي رلااعاو هيلعرودقم سلا نالرح عع سلم دلتم نعاورفت ن اوهب راقث ىلع

 لاقو*ةوبنلااهب عدي نازوحيةرعم *ابس مهقذحال نوكت الق اهيفايلحا مادي يتلا عئاسلاك |
 أ نيرشعلاو عساتلا تملا يي هدعهما ىدريف أر عتلا ب اهو ول اهيعْهتلا هلا. ىراعلام امالا ي ديس

 أ نم سان! اوجرتهلالا لسرلا لسراامىلاعت ىلا ترا ملعا رهاوملاو تيقاوبلا بانك رم ٠

 || هيزاتلا نيب ددرتو ةريحن مز يالا الو مرتعباماهبا كاذومهبر نذاب رولا ىلا تالظلا ا

 | ليزيةلاس رب ىلاعت هللا دنع نم مهيلا ءاح هن اركذ اصر طاق ناي ىلاعت هللا "نق موقع هيبتتلاو |

 | ةمالعاو ال وهب ذككى عاومزعب ف كمت زئاج رعال انااو ارقد ةركفملا ةوقلاناورظنف مهتريحاهب |
 ١ كالهلاسرا يف كقدص اهب فرعي ىلاعت هللا نم ةم العب تش ةح له هول اسوا اوفقوف هقدص ىلع ل دت |

 || هتلادبامورغك نممهتمو نم نم سانلا نفةرجعماب م ءاحخ كللذال كني وادنيب قرفال هناف

 ص يسمي هيب 9 مس مس يسم دع بس ب تف



 يس وسو

 أ[ هصعبل داقنيال نارشبلا ن أش نما مل مموق دايقنالاسيس اال تارهابلات ١
 ,| ىدحتااب نورقمة داعال قراح معااهناب ةرجملا نييلوصالا روب دح دقو ناهرن روبطبال ادع
 أ ىوعدلاوه ىدهتلاب دارملاو قراملا كلذ متمربطي ال ناب مهيلا لسرملا نم ةضراعملام دعم
 أأ ره يدلا لكلا نايتالا سلط ىف بي دحتلاب نارتقالا طرشلا سيل هن! ىلعهيتاملقايدوةلاسرلل
 انتأف الور تنك نادل ليق نم لكم ةلاسرل ا ءاوعد ىنكي ”هدا دارا ماو يدل تيقحلا ىبعملا
 جيرممتلا ةلرمءالزاب هقدص ىلع اليل دكالذ رويظ ناك ارعتم هيدي يلع ىلاعت ههارياظاة رحم

 امهللادمحر يبي هرقلارهاطي ل ازهشال ل وقعلا جار اتكيت ًاروهدعمللاىمر لاق 2يدهتلاب
 ةداعللاقراح هللا هقل لمح ينو تارعصل اوه ءايدال 'ةوستوبت ىلع عاداقلا ناهرملا نا لعا < هص١

 اقيداعت يلوسر تاهل لح ورع هنأ لوقماقم موقب ل أملا كلل ذو اوعدم امر .رتعم ة وبلا يعدم دب ىلع

 يف ١نيرصاشط ارشعم ايلاقم عاطم ثالمد رس سأل أ سد 1ميقناسا ماق هلاتم ٠ ماعدا الل

 لاطاةيسكالملاموقدههسأرو ,ع جاتلا مهري وموقي ثالملا ن نأيقدصةي !ناوكالملا اذهلوسر

 تقادص هلوق ةلرأم لرمي هم ل اسملاقللذ سيلا يعدملا اذه ىوعد ىقعدسأر نع مأتلا مقرب 0

 ةلاسرلا ىوعد ياي دحت ا عم عقن ةرجتا ناورعملاو ةماركلا سب قرعلاو لاق .يلودرتمأ

 نق يلوهناةداعإل قراح لعمب يعوأاذ' يلولا برا كلذ ةقيقحو يلوا امم ى دم ال ةمار اركلاو

 يدنكيملام يدا طدألاب امملاكاذ لع ىيعدااذاام ف اا يب كادر رعت حادقي ال كلاذ

 ءايدالا يديا ىلع ربظي ام هيدي ىلعربلطي نأ مصر العىلاعت هللابلو نوكيال تدكلاوما وعد
 اًنامز يلادع اهرتاوايف تةزحعملا ناةذوعتلاورعس اور مملا ب قرلاو لاق ءايلدالاو
 حوريأغاو ديعتااود البلا ءاطعودابتالا سر لع يلااهرب ,طيةرحمملاولاو ورلا عي ريس سلو

 قراح لمع ةرجتملا نا ةبابكلاو ةرحصملا نيب قرملاو سالاةليجو لوقعلا# ءايمشوراعملا لطاهرما

 ل تالكيعف هءابككااماو ٠ رم 5 لوقلا.”يبسلا ىلاعت هللا قي هد: ماقمموقي يدحتلاب نورقم ةداعلل
 أماوقتلخلاوقلخلا ل ماسلا طق نركب“ ”يببلاو ملاحتام رو قفاوتاج ر نهاكتا ناسل ىلع يرت
 نهاك اهاوعدب هلباقاةرفهتابكت ةوبملا عدا 12 ر اد قلما صقان لقعلا لتعم نوكيم نهاكلا

 بذاك ع دم اقوةزجتملاب ىدحتاذا يملا ناهةوبنلا فالح ةعبل امي قرملادحوي الفرح
 ٠ دب ىلعةزجتملا ةلاهتسا يف لوقا اوعبش ادق سانلا ناو قداصلاة رم“ لتمةزمعم هلربظي نازوحيال
 || باتك ةيسكلذيف لاطاو هدعهلاىخر لاقت .اهتلاحتسا ىلع ءامحالاكشالذ ناك بذاكلا |[
 عمدجوي دأتعملا لعنلا نال ةداعلل اضقان ابلعف نوكي ناةزعصملا طرش نا ٠ هلصاحو لوقعلا جارس |إ
 ءامسلاراطنتا رم ةمايقلا يفرهظي يذلا نال فلكتلا اي ي نوكي ناوبذاكلاو قداعلا ا
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 ا تكراوفيكترادب تسل ةرخاألا نال ةزحيعم تسسدلو ٌةداعال ةضقان لاعفأ سعشأ اري 57-7 /

 ١ لزالراكةداعلل ةضقانلاعفا ًنايحا لص#دقهدال ةلاسرلا ىوعدي ايدحتلا رقم توك |
 نقاتول هنال* ادتبال ا هجو يلع نوكي ناوكالذب ةدورقم نكن اهنالةزسعت تسلو قعاوصلاو :

 لم ًاتف زم. نكتل كانه ”ًايتوةوعدلا مهام ديعبةليبق ىلاىغم نأ ارقلانمةروس ناسا
 قراحلارءالا يققزسملا كر تك”يسارعا: ةيندللا به اوما يب لاقو* ىعتس | سيقن هتاف تمحيلا اذهيف

 زحعل ةزجم* تيعسوم اك اوة5 0 ا

 ١١ ءاملا راسفناو نط مار قلا قاقتاكةداعلا ةقراح وكت نااب ابلطرشعابلت:نايتالا نعرشبلا |

 لاقوتلباقلاو ةضراعملا_لطوهويدعتلاب ةنورقمن نوكت ناو مدس لسانا نيب نم ١

 0 اتءدح اي يال ناو ةلاسرلل ىوعدلاي ١

 دحتلا ىلعم دقتملا قراملا ةيراقملاب وةماركلاوهوردحتريغ نر قراطلا ي دهتلاديق جر 50
 تسيل اهناف ةلاسرلاىوعد لبق وهيلعمملا يلد ابنا نيعق ةارلاردصلا ىن توم املا لالا ا

 || ةحرد نع نورصقيال مهتوبن لبق ءايس ال اوزئاج ءايلوال | لعاهروبلح تامارك ياما تارحمم ا
 | هحرخياي يدحتلا نعر مح اتللا ةنراقملا ديقناسعي ا جرحو مهتوبلل ايس ًاتاهروباظ زوجي: ايلوالا ا

 ! نيتدابشلاب قولا ضع قطب نم مل-و هيلع هللا ىلص هتافودع ىوراموح ةيدرعلاةراقملا نع

 نكي هنادي دحتلاب ل2رورقملا رشا ةضراعملا رمابا شيا جرحو رابحالاهب ترتاوتامم ههسشو
 عئابطلا ةلاحاو نايعالا بلف رحنا له _ملتحاو مييلا لسرملا نمدلت# نا يتالاب هتشراعم

 ك”يراملا نورد [بعهذوا را نانالا بلقي نارحاسلل وزوج ىتحن رولكاق لوالاب لاقال ما

 ٠ نابلقيال لا صلاورحاسلا ناوهئايبسال ىلاعت هللاال ا ةعيباط ةلاحا الو نيع سلق لعردقيال ادحا ١
 | يماقلاهركذام ىلا أجل نام ههنيب كشنع قرف تيساف يبنالزاجامرحاسلل اءزوحواواوناةانيع
 نااهدحاهوحو نم لطاناذه كل ل يق طقف تيسدحتلاب قرقلا نم يفالقابلا ركب ونا ةمالعلا
 امو عاجاالو بحاص لوق نمالوةنسنمالو باتك مال هيلع يل دال لوق يدهتلا طارتشا |

 || الن تناك اهغلي اواهمعاوملسو هيلعهللا ىلص تاي ارتكأن ايفان لطان ويف ناهردلا نءىرعت |

 ملكت تيعلا يقهلفتو عاصن منيئملا هماعاط طاوعذحلا قطن املا عنو ىمحلا قطع دع

 ([ ن ارتلاريهدغمل ملسوهيلعمللا لص هلعاو ماظعلا هتاردع مر 5 اذكر وريعلا ىوكشو عاردلا
 رياك تازحع م ىغلي و نيئيبتلا نري ذهالا ةرحعم ىعدل ءامتاي الا نمقببال لوقل فاماولاق
 ىلادنع برقارفكلا ىلاوبف تاي "الو تازحع تسيل هذهنا لاق :ىسوجا اومالاب ف ذاقتملا
 ينادهشات اي الاوذه كرم هي . ًادوروددعلوقي مال السلاوق) الصلا هيلع ناك دقواولاق ةعدبلا ا



 | دهج للاب اوهسق اَوىلاعتهلوق لوقلا اذهل غمادلا وهو تلاتلا جواد اوئاق هللا لوسر

 (ينأ ةينشياو فدع تايالا امن !لقاهي نامؤيل ةي" مم ءاج نبل ميكا أ

 ا 1 تايالاب لسرن نأ انعَماَمَو ىلامتلاقو نونمؤي آل تءاَجاَدإ
 الإ

 نمايدحت طرشي لو تايآءايبالا نم ةمواطملا تارجمملا تالت ىلاعتهشلا ع: رووا اهب
 | شاقنلانباةمامايلا عش اريسعت نماصعلم ىهتن' ضحم لطاب يدهتلا طارتشا نا حف هريغ
 | يتيقللا ىمملاوه تيسدلا لتملاب نايتالا يلط ىبعي ي دحتلاب نارتقالا طرشلا سل هنا بيجاو

 8 ايدجتلا وعد قفد ىلع حقن أر معلا ادعورش نم عارلا و ٠ ةلاسرلا ىوعد يبكي ل ا/يدمتأ :

 ةاللصلا .بيلع ءايمالا هب تتاام ىنوالا لهت لق ناد ١ ةرحعم كت هده سطر لتحاىف ا

 لئال د ءايدنال' تارحعم نوم“ ةّمال اراك تاوخلاف ليل دلاواةي الاواةرحعملا طمامالسلاو
 هيلا طفلاوييع اعاواصي' ةسلاي الو لبةرحعملاطمل نا ارقلا يدري موةوبسلا قباب اوةوبنلا

 مالللا يلع ايس ال ناكامال اةرحعم ىعشال ملكت! لها نمريتكن اك دقو ناهربلاوةسبئاو |

 ةردعمأ دعو ادع وها وياك ماسلاو تاماركاهاهمت تاواع قراوح ءايلو الا تدتا نموطعقف

 دقو هب هضأ عدا سجاده ناف ىداةوس ىلعأ ؛اهر وذي انك امى ال ةريعودم 1 مأه امال ا

 جوا تحاب ىهاوملا مالكها لولا ثاادهعت سدوب ىلع دن ابوك تاي ؟تاماركلا روع

 ةضراعملا تلط وهو يلصالا ' دانعم سبل يدغ اد دارملا َن 1قحلا ةيرمشا حرش يق رجح ن]الاقوإ

 أ تالذيايال وكان دلةءراقم مس و هيلعدنلا ىلص هلار يعم كو ةلاسرلا ىوعدد جارلا يدل اقملاو ||

 تلد دقو ةيهوأ الا ى ةوسالا يهدم سيل هدال ةميطعلا قراوطلا رم لاح دلادي ىلعربطيام |“

 ل ؟ايرملا حرص ف يسادلا ل !اقودريعال ةشملا ضع هيدي ىلعش الثدور ناووذكا ىلع عام او ملا

 تي كتل حالطسا رهدرحعمي دحت انانورقم قراوخلا نم لوسرلا دب ىلع ربطي امةيمستو

 أ( يتاي يل كلاي دو طقم تي !ىمبي د ىدحتت المشكل ذنمهي دي ىلع ريطي امنا اولاقو
 نم يب نمام هلوقن ملسو هيلعملا لصرا تا تالدلو هترت ةدرحعط ةماهصنال ةرحعم اينالا قح

 أ تيدحلاكيلا ىحويايحو هتيتوايدلان ,اك ورشا هلتم لع رم ؟امتاي الا ىم ىطعاالا ءايسالا
 أ مهتكنومسي اذه وةوبنلا تاي اوةوبنلا لئال كلذ نومي ةمال ارابككد .بدلكتملا ريعاماو

 ريمال ا ةمال هلاركذو + كلذ يف فلا م هنمريعكو زاجعالاا لئال دوةوبنلا لئال دكللذ ي ةفلكرملا
 ةزحمملا_بلوالا:ةعيس تاداعلا قراوشنا معا لاقف قر اوخلاما السلا دبع ىلع هتيشاح يف
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 تلاثلا ٠ هساسا وهو رادلا صهر ترم ةوبنلا لبق صاهرالا يناثلا ١ يدعتلل ةنراقملا ['

 ىلعرجافلا جاردتسالا سماحلا -ةدش _:ىءهصلخت ”يماعل ةنوعملا عبارلا ءايلوالل ةماركلا
 ينبةلدا حوضول يبنتملا لضرود لاحدلاك ةيهولالا ىعدمل لصحي امئاو لاق هاوعدقبط

 ٠ ءاوعد ىف الح ىلع رجافلل ةباهالا سداسلا :٠ سبللا ف اجيالق تودخلا تامس نم ةيهواالا
 ف لاقو ١ هأ هب أيس ا ىطاعت دنع داتعهنال قراوشماأ ن نم سدل ليقوة ذوعدلا همهور ريمرسأ اعباسلا

 أأ فديحملا بلوق ددع ةرهوطأ ىلع هتيشاح ي هللا ”ريروحابلا يعاربا 3 !ةماللملا اعاتم

 ةردقلادض وهو زحملا نع ةذوحأم ةعلةرحمملا نا نارلعا :هصام ٠ امركتاوديا تارحهملاب ٠

 ةضراعملامدع هةوبلاواةلامرلا ىوعدوه تيسذلا يدحتلاب نورقمٌد داعال ق راحرما افرعو

 زحعي هحو ىلع نيركملا يدحت دع ةوبنلا عدمدي ىلعة داعلا ف الحير ب ظيرما يش دعسلا للاقو

 العدو! الوق نوكت نا لوالا٠ دوي ةعسابيم نوةقل اردعا دقو هلت نآيتالا نع لير كتملا
 ا مدمكت لانلاو سو هيلعهلنا لص هعباصا كروب نمءأملا ميك يفاتلاو ن ارقلاكل وال اهاكرتوا
 اندتمهلالا نوك يق دصةي !لاقاذااكه ايامك عمار !انهيسارالا قارحا
 دع ةرم هيلعأو رقتساو سانلاهداتعاام يموت داعلا ةقراح نوكت بفم ' يناثلا ٠ عارتحالا'ةفص
 اه-ورغو علطت تيح نم سعت عولط يق دصةي . لاقاذا 5 قراملاريعك الدب جرو ىرحا

 || ام فو ةماركلا كاذب جرحوقلا لا اواةوبنلاىعدمدي ىلع نوكتن أ تلاتلا ٠ برعت تيح م
 |( ةدع_طرعب مما هيلع ماوعلادب ىلعرب طب هيو ةنوعملاو حالملا رهااذ دعدي لع ربط

 هل اي دكتم دي ىلع رب طي اميفثوةداهال ودب كو ةعبدح ساعدي لعرب طي اموهو حاردتسال او'
 ةيورقم نوكت :ناعارلا ٠ .ةحيصعلا تيدعحأ اربتلروعا نيع يب لثث هناك تادكلاة ايسملعقو 9

 اماوهو ضصاهرالاث كال جرحوريسإ نمر ترحأت ن ,اناهكح وأ ةقيقحت ةلامرلاواة املا ىوعد

 سماخلا ٠ ةتعبلا لبق لو هيلع هللا ىلع دل مايعلا ل !ااطغاك اطاسيس تلا رلاوةوبنا لبق ناك

 قلشافرلا قالفا قدسي لاق: ذا كامل فلاخلا كلدب جرحو ىوعدلل ةقعاوم نوكت نا
 ةي 1لاقاذا اك ملةيذكم تناك اذاامكال ذب حر وهل ةد انك نوكتال ترا سداس!ا «ليجلا
 ناسالا!فذهىقطب يقدص ةي !لاقولام ف الح باذك رتدمدناب قطن دامللا !ذه قطن قدص
 هنال هبي دكت بتعاه هلرايتحاال حاملا نأ قرفلاو با ذكر تفمهناب قطدوىبح اه ه'وايحاو تيملا
 رذعتت نا عباسلا - نايالا ىلعرفكلاراتخاام ردتال هبي ذكتربتعي الفرانفع ناسالاو يل آ سم

 مك اهدقق الو ةةق-اهط نإىري ديلا يف ةم- ضو ديعشلا هدموروصس ١١كلذب جا رو ةخضرأعم |

 حم «٠ سعشاا عولط نم ءزك ةداعلا ضقت نم نمزيفن زيف نوكتال ناودوام ءاتبيمفعي هادو. ذو .ةاوحتا عفت |

 0 يي سبيس اسد دا ع طم نب م تاو هب عوج سو جيس سجس سا يرعب عاب 0 9 -_ سدو



 | ع تيلتق تدنن ن | ضرالاورطقف رطق نا ةايسلل هر اكل اجدلا نم عقيامشلل ذب جرخواهبرغم ا
 !| الوقنم عطقل اب امولهماهتم ناكامنا ملعاو ٠ ررغ ةردتك هتارحعمو ٠ فدصملا لوف دنع لاق |

 .| نيب نم ءاملا عيكرهتشا ناهكلل ذك ؟ممنكيجلاموءركتمرفك كش الف نارقلاكرئاوتلاب |

 أ( هركذم رزع نسحوا ميم” قي رطب تدثو رهتشي مناومركتم قسفيلسو لعمل ل سدعباما | ا
 : يفاقللا ميعارباةم الملا اهفن دا ديحوتلاةرهوج حرشدي رملا ةياده يت اذه لتمتس ار م 32 ىهتنا أ

 »6 يناثلا ثمبلا 9“
 أ هللا لوسر ىطعادقوالا ةليصمالوةرحعمنيلسرملاو ءايسالا نم دحا طعبملهبا نابي يف

 هروب نم بتازحءاودقسا دقمال لاوق الصاا مهيلع مهماواهسم غلب اوابلتم سو هيلعمننا ىلص
 ظ هللا هر ىريصوب ال امامالا لاق 3 لو هيلع نأ ىلص

 مهب هروب نم تلصتا اعاد اهماركلا لسرلا ىلا يآ لكوو
 ] ملطلاي سانا اهراوا نريطي ابيك اوك مشلص» سميت هناف

 لسرلا نمدحاو لك اهم ىقا ةرحعم لكنا يعي قوزرم سا ةمالعلا 7 فحاوملاي لاق
 | نم تاتا اعاه ٠ هلوقن مح اامو سو هيلع هنا ىلص دمعروب نم مهنءدحاو لكل تلصتا انام
 | تاك اماو ءيتدسم صقني موه عاق لري ليسو هيلعدللا ىلص هروب كسا يف ٍطعي ةنأق + مهم هروب

 ردع كالت يكاوك م لصف سعت هبال 1و هيلع هللا ىلع هرول نمم هم دخاولكشت ا
 ا تادلاب ةئيصم تسيل لك اوكلاو إطلا يف سال سمت !كالتراوناق 1 كلتيانربطي

 لبق ءايمالا كلدككسعتااروب ربطت سعتلا ةبيعددع ىحفه سعشلا :رمةدقسم يشامعاو
 مهولع ل سرلا يديا ىلعربطا ميم لفه ةروريطي اوناكماللسلاو ةالسصلا هيلع هدوجو
 هنم صقني نأ ريع نم عساولاهددمو ضئاعلا هروب نم يف اعاد راونالا سمالسلاوةالصلا
 ءايمالاب هدماو ةميلح هنأ 0 الصلا هيلع مد !ينكالذ ريظام لواو ءيش ش٠

 دكت الا ىلع اهلك غمس ملعب ريطع لو هيلعهلا لص دم يقلا لكلا عماوج ماقم نمابلك"

 فئالخلا تلاوت 0 ايفذسي * م ايف ازا نيلئاقلا
 رابظالاهب رشلا سو هيلعمفلا ىلصاسيب مس ب ةروصدوجو رامز ىلا لصون اىلاضرالا |

 : لكمتاي ١ ا روشم تحن ىوطناو رو هرون يف جردلا سعألاك ناك وب اله هتلزنم

 هتلاسرءاوأ تى 2 اهلك تاوبنلاوهتو نع .ٍيفاباك تالاسرلا تلح هوءايبن ال نم هريغل هيأ |
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 ةالصلاهيلع مداف- اهلثم سو هيلع هللا ىلص ىل طعأ دقوالا ةزيضفوا ماك نسحا عي ف

 ا هدا هيلع هللأ ىلص هتان دي .-ىطعاقوديب هقلح ىلاعتهللا ك95ر ١ ىطعا مالسلاو

 ١ نم لوح يوبنلا قلط اوهو ةلكطلاو ل اهالا هيفقلحوهسفنب هردص حرش ىلاعت هللا ىلوت
 ا قلخ نمدوصقملا ن عب ييوبنلا قلخلا سو هيل عننا ىلصدمحسان ديس نمو يي دوجولا قلخلا مد

 | ةليسوأ اماللا هيلععد اودوصقلا ملسو هيلع هللا لص ى تاب ديسف هبلص ةي اننينقلح مد

 هريسفت يف يزارلازففلا لاقفم السلا هيلعم دال كت الملا دوجتساماو ٠ ةليسولا ىلع قب اس دوصقملاو
 ا يلانعو هتهبج يف ناك" سو هيلع هنا ىلص دهرون نا ل اجا مدل دوج اب اورمأ دكت الملا نا

 يذلا ميرشتلا اذه لوقي د نء لهس مامالا تدعم لاق ينابك اهلا ءاكح ايف طعاولا ناتع

 ا
1 
ٍ 
1 

1 
 رم

 39 تك رولصي 4 المو هلل | نإ هلوقن ٍلسو هيلع ها ىلصا ”دمع هب ىلامت هاف رش

 ْ هل هكتالملا رمان ماللاو ةالعلا هيلع مدآ فيرشت رم عجاو تا هي هلا الا ىلا

 || هتعردصي ف يرشته فيرشتلا كلذ كيس ةكئالملا عم هللا نوكي نازوجيال هنا وصلا
 ا مد ايلعتاما وةك الملا هب ضاق في رشت ل نم غلا نينموملاو دكت الملا نعومىلاعت

 ىلص هللا لوسر لاق لاق عف ةاريفا تيدح سم سودردلا دمي يعلي دلا جرحا يش لك اهسا

 مدا نااكمابلكايسالا مد العاب اك ءاهسالل أت تدلع نيطلاو ءاملا ييتما يل يىلت لم لس وهيل
 ! ”هععرف مال لاديلع سي رد'اماو ٠ هيلع دازولسو هيلع هلا لص نيب كلل دك بلك مول ماء ايسازع

 ٠ مريغ هلأ 1 عقرب 1 ناك. ىلا ةمهرو جا ارعملا مو هيلع ىلا دهعأب ديس ىل طعاوا ل ءاناكم هللا

 ا هيلع هلا ىلصا دمع ان ديس ىطعأو قرعلا نم عم نم نمو ىملاعت هللا ها ماسلا هيلع حوماماو
 اا 8ل مح 2# ورا مع

 و مي كيعيأ أ كا امو ىلاعت هلا لاقع الكيل تائب لمنأ ملسو

 ةمركع دعقو “ام طش ت ىلع ناك -وهيلعمللا لص هنأ ىور ةنم م طعأ مرو هيلعلا قس دمحم

 قرغي الو حبس لفرح الا بنا ييذلا رحل كلذ عوافاق دام تنك :ك نا لاقف لهج- يبان

 هللا لوسر يدي نيب راص تح وعسو هناك نم رجحلا ماقنافمد السلاوةالصلا هيلع هيلارا شاف

 | ادربذورغ ران هيلعتن كق مال لاهيلءليلحلا ميهاربا اماو ةلا رلاب هل دهشو لس هيلع هللا ىلص

 ةالاصلا هيلع هنع برحلا ران ءانطاكلذ ريظن إو هيلا ىلص دمعات ديس ىل طعاو اماللسو

 اهيلطمودسملا اهدقومو فون اايدهوو قوبل ااهيطح رانب كييهانوماللسلاو
 ا دسملاوحورلا

 ا
1 

1 

 ِ لعقو ءاملا ىلعهييفس كسما نان اًحوب ىلاعت هلل امرك اهريسفت يف يزارلا رخع بلاقد 'ميييف

1 
 ا

 ظ
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 ا ةالصلا هيلع هنأ ركذيو أ اماقطأ ربل ان او اوُدَقرَ | قي قامت لا

 || ىورو ٠ هم هعمالس عمابدلا ءا امم نود تيسدلا ! راعلا رحب ىلع رم جار عملا ةليآ مال كلاوأ

 يلم هلكي راج قرتحا و يلع ردقلا تمصداف الفط تك لاق باماح نبا ادهم نا يلاسلا

 لعودي حمو يداج يمال لاوةذل ىلا هيلع لمت ٍلسو هيلعممنا ىلص هللا 1لوسر ىلايثأ |

 ةمالعلا ايحرات لاقيب سأنال اًميحع“ ترصف سانلا ةسسر اللا هذ لاقو قرتحما |
 ورسع نع دع -نيآىورو٠ دمج ماععأ !!اخ ناكوايبل سراعراب تدهدقو انهيلاقررلا ١

 لع اهدي رك دل رة سو هيلع لص ناك راتلانر رسب نب رابع نوكردملا قرح ا ىلاق نوي نبأ ١

 نا داعد نعريعنوت !ىورو * مهاربا ىلع تنك < راع لعام“ السوادر ينوكراناي لوقيههسأر ؛

 ليدلا له لاق ماه تتامى دعت ةدئاملا لدي راحاي لاقعكلامز سا انيتادمصلادبع ١
 هدب اك ضيا جرشتديف حراق ليدتملاب ماق'دتدقواهرومتلا ىرجسا لاقم حسو ليد تناع
 هن تعض حسا !ذاف”هيحو من حسع مل-و ميلعمللا ىلع ناكل يدنما ده لاقادهاما انق#نلا

 هيلع هللا لم هيما نمدحاو ريغ قلا دقو“ ايساللا هوحو ىلع رءائيش لك اتالر الا نال ذك
 وبللا ىعدا اني هلادوسالا لارا ةعيف سارع اصون ١ ىور ١ هيمرت وتلف رانلاي سو

 لمس هيلعملت' ىلع ىبنا دان هقي دما راما يءاقلاه سماك للي ودع !ءاعسع لع لعو |

 انتمأ يلمح يدلا هقدجلا ريع لاقمد .اهحالل و هيلع ها ىل م يلا كل درك دعرالاهرصت |

 مسمي ىلا تعب سس نا دوسالا كاع . .!ىورو :ماللسلا هيلع اياخلامهأررا 3

 مس ل !اق هيا لوسرا ع ناديمشتال لاق مهما املا لاقل لوسريادبتت لاقعو ناعيتالوحلا
 0 ا

 سس سس يي

 كعبتا ىهكيلع دا كدعا دهم ناووسالل ليقههرصت لها يف'هاقااف ةميطع ران

 رك لام ريو نأ ف اقساو وم -وهياءهللأ للص يملا ضبق دقو ةدي دملاب مادق# ليحل ا” 2.

 اماماويفالطقلا لاق هاريهار ان عيصاك هب مص نم دمت ةما ييلارا تح يملا يدلاهمدحلا
 امو ةبحملا ماقعدازو لسيما لصانيب هيطعا ادق لل !ماقم مماثلا لا هيلع ريها ما هيطعا
 ْ مانصالأ ب بامجالاو ”ءدحوهلثأ ةداعن ضرالا ل اها ةيسودارعبأمال اللا هيلع ميهاربأ هيطعأ

 ملوهيلعملا ل سوهو بيشة ةكم# مويأهر كيل مديت ل مدخادبل طعأو 0

 ناكو اقوهز ناك لطانأ نإ لطابلأ َقَهْرَو قولا اج لقَو ': رهج لوب |

 هأآور تطقس ىتح كلذ لوقي وهدي يف دوع اهنعطي لعك ايص_'روتسو ةئامالث تيلالوح

 أ هحورو دج ثييلا نأ ءانحالوم ارحل تييبلاءاننمالسلا هيلع. الكل ويطعاامو ٠ ناخيشلا
 احس

 0 ل 00 30

 اح تيري بوو وبس ع وعلب
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 دويملادقع دنع ل اعالا لعستاك همالةسا نع ةيانك بيرل نيكي هنا ءاجليدوسالا رجملا |
 الا قي وهمدهتدعب تيبلا تمباملاشي رقنأ ملسو هيل هلأ ىلص دمها: ديس ىطعا دقو: ناميالاو

 هيلع! ىلص دم ان ديس لوح د قفتاه لحاد لوا اوكحي نا ىلعاوقفتا 2 اوسهاتر جملا عضو

 | نطب لكم فري لاقت هيف رسخلا عضوو بود طسب رماه كلذ يهوككشل نيمال ا !دهاولاةفلسو |
 ا هلىلامتمكأ رح دام هعشوم يف ءهضوف لسو هيلع ىلص دهان ديس هدذحا ماعم هوعفرف فرطب ||

 ١ ةيحامءلاب لق نهمال ل! هيلعىموم هيطع! اماما ؛ مايالا ىدم عدل ةيقنم وكيل ماقملا كلذ
 ا ني ةعاج نعدني دح ىوردقو عدلان نيدحا سو .اعهنلا لص د#تان دي - ىطعاف ةقطابريغ

 | دارا اك هنا هريغو يزارئامامالا كدو» : كلذ عوقوب عطقلا دمت ةريخك قرط نءةءاصعلا
 'أ ناو 21١ وعرب ب سا نينايعت هيفتك عى اررحجلاب مالا لاو ة الملا هيلع هيمري نأ لهحوب

 ا

 انديس ىطعأف ردصبل أ يشع اهعداسو املا ديلانم 2 3 ' مهنا هيلة سوم هيطعا اه

 0 نءدأ نمت تايع الأ نوطب و وعأب يل يالا امج يي لقسأ اروملرع معبأ م سو هيلء هللا ىلص ا

 ةاياشمس» ءاعجملادوم ىمدقون راعتلا ندد ادق لسو هيلعهللا ىلع + ىطءأو# هين اهنيأ دبع لأ لقا ا

 ا

 ا اةاهارع عشنا .نموار ةعاشكي دي نوب نمتأل ءىفيس هداعمب قلطت!لاقوأنوجرعةريطم الغم 8

 ىتح روجر ىملادل اخ ىقاط داق نا هيش هب حر شح تار مصاقأ ىأو سس ىر راسف كسب تلحد ||

 م !اودوييطتو قوبل جرحاو* يع و 5 هرجع رد قه رصود اوس)ادجوو هتعب ل ة>د

 | ىت-ةحاح يسود لعمل لصدما لوسر دع ريصح نب ديس اورتن نم دابع * راكلاقىسا

 الت ءاضافاع ءامسبم م دحاو لكديب واحر جل مموؤلخلا دي شقي شو عال ادللا_:رسيهذأا

 دحاو لك ى شمام عر عم ا تءاضا قيرطلاا+ب تقرتكأ قدا خوض قايش ةاهدحا امعع

 هحي رأت يفي راج لا جرس اول مميت "! يدوب يراخيلاهاورو.لها غلب يح ماصع ءوض يئام ينم

 ءاططدمليل يف ادق راتف ر فس يف سو هيلع هللا ىلص يبلا مم اك لاق ينال !ةرمح ن ,عميعفوب أو ىييبلاو

 ىسوم هيطعا | هوريدتل ى ماما ناوميءاتم نم طقساموم :ريظاييلعا وعم ىجب ٍج-عاصأت ءاضاق

 | فرست ىموفرمتا قاقش :ااسو هيل عملها ىلصا ديدن ىععأ وهل ردا أقاللزا افيامالل لا هيلع

 نالاقو* مذ اوامهنيب قرفلاوعامسلالاعيف فرصت سو هيلعمنا ىلص دمعات ديسو ضرالا ماع

 أ( ةينلاب ضراللا راح نوككف ون كملا ىعس 1 ار ضرالاوء امسلان رم ن ١بيبح ننارك ةريدملا

 ىتح ملسو هياء هلا ىلص انيبدل ىف ةافن ارحل !كلذ نوكيا ذه ىلءعذ لاق طيحملا ردنا نم ةرطةلاك هيلا
 " ىنومديطعا امهوغمال الا هيلع يسوم ملا قالفنا نم ظعاوهو لاقع ارسالا ةليل ينعي هزواج

 ! هيطعا امو ىمخال م كلاذنم هيله ىلص اغيب ىطعأو هثاعدةباجا م دارا هيلع
 0 م م سم هس



ِِ 
 اي

 2 ءالان ناراسو هيلع ىلصدتان ديس ىل ىطعاو ةراحلا نمدل ءاملا ريجتت ماللسلا هيلع ىموم
 املا عيب ةداعلارملوابخ . ءاملا عبي يتلا ضرالا نسج نمرحسملا نال غلبا السام

 ىطعاو مالكلا مالاسلا دعى دومهيطعا امو# يل دو هيلعهللأ ىلصاتيد ريعل عقب ملل محلل أن محلا

 ةاحاملاءاقمناك ادياو طدتلاو وبدلا وي ةرلاوعأ ارمسالا اَدإ ل هلت :ل دو هيلع ىلص دم 3

 روبللا_ بجو ىوتسملاو ىهتتملاةر حد قوفو ىلعلا تاوهم' ' قوم سو هيلع هللأ ىلصأنيبل قح يف

 ن «مالاسلا هيلع نو راه هيطعأ | أه امأو + أني رود مالأسلا هياعىمومل ةاجانملا ماقموىرهرلاو

 : عضوملاو و لعمال !زغللا ةعاللاو ةحاصملانم * سو هيلع هللا ىل اد انيس ناكدةف ن نامعاةحامم

 ١ ةيصوقطلاو لهرال ملسو هع لعمتيأ ىلصا. بال 'ةحامماا» ءاسالا نم يب دعو ل ايحيالل يرلا

 "| اني ىادعاف سلا واع ,همالاسلا هيلع سوي هيطعا ام اماو*ريرعلا 1 باك اريغأ د نوكتال
 لش يدلاعاي رلاريست نماصي !مالسلا هيلع مسوي هب طع اأمامأ و## لكلا دو هيلع هللا ىلص

 ماس يلا او رمت أوس ع او اك زكر تعدحا ى رد بحامهدحأ تاماسا تال كالذرمدع

 هطب ديالا هكألذ كلر -وهيلع هنأ لص اني ىفعادقو ثلا مانم تلاتلاو نجهل ا يبحاص

 اطعام نال دي دلا نسماؤا ناكفمل دي دل نييلت ندم السلا هيلع دوا دهياعع' اماد'و صحا

6 

 - ا واو سحور يو

 اه ات لو هياعهللا لص عسهو قرواو دافي يك رصحا ايلا دوع أ نأ ملامو يع دنلا لص اندم 0 1 1 خ0 ا ' ينذأ ا يأ
3 

 ريت وريطلا مالك رع مالا هيلع نال ةيطعا اماماو ' تردوت اربع ءان رخل ا ديعممأ
 | ملسو هرلعمملا ىلص دةءاب لوس ىطعاأ دقف هدع نمدخ اهامعي لي دلاش دملاو ةرلاوني'ءايشلا

 هك يق حبس ور مغ هلك و هيلعشا ىلصا- دف شحرلاو ريالا اك امأ :ٌةداي روث د لتم 5

 هاو عرب نأ كودو دبع هيلاديلا و ىلا هلكو ةمرع وى
 هركذددلو ددرالاقتالا ل + :لاقم هدلوب اذه مج 5 لوتس ود م أر لع فرهري لعل

 ةاحان ره هتحاخل قاطبام رعس يق ] او هدعشا١ ىلح بدلا عماكل طملب جواد وبأو اورويترارلا

 هاك ضرالا _:ز هويدت يأ سرفت تاعك 5< نسا تءاش أبيح درع اندحأت ناجرم أ أيعم

 مالك | ةمقو تيدا ملا اهداواودر اهدلون هذه عش 5 ئاقف لو هيلعهننأ ىلع يللا

 راطقأ_ثر هدارأت املاح رهشأ حا ورد ريشا هودغ تناك يتلا «رلااماو#*ةروهستم ندا

 - ٠
 أ ت1 ا هكا

 1 ل 2 ا ا ا هيي صل سمس ب مش يع يسم عع م ادع تسع ا ممم مسا خم

 نم عرسا ل 5 *<ةران ء عرس 'وهيدلا قارا سو يعمل ل لص دأب دي عا دقم ضرالا

 فنالآ اةعبس كا ذ ةفاسمر لقاوةياءزةعاسد كيس رمل ا ىلا سرفلا نمد حل بطاخلا قرتلا

 ف او ٠ ىلاعتهللاال ا« عيال امشلل ذه فرعا لاو ىو اىلااءاوتأ وعد !ةفاس شك التو ة مس

 م ياضرالاهل تب تيوز ز مل -وهيلع هللا ىلسانيببو ضرالا يح اون ىفاه حت نايلسل تر زعم < لاق



 5 طل د
 +*ضراإلا هل ىعست نمنيب وضرالا ىلإ ىعس نم نيب قرهوا ير اغموابقراشم ىأ ار ىتح تنع جا

 ضرتعا ىسلب | نيطايشلاا ا نأ ىوردقف .نيطايشلاريخطست نم مم السلا هيلع نايلس هيطعأ اماماو

 رجهسملا يراوس نمةيراس هل رودتسملا هك ءاقةالصلا يفوهو ل -وهيلعدللا لصادع اتديس |
 "دع اماو#يلسو هيلع هللا ىلص دحيم . لا ناماكلذنم ما السا هيلعنايلسهيتوا امن ريخو

 9و هم ا عاشو

 ةكَن الملا دعهنسريل رتل نيم ' دوج نمير يمحو ىلاعت هلوق يت ناهلس دومج نم نحل ظ

 | نمريطلادع اماو#داوسلا ريتكت رابتعا لسور هيلع هللا ىلع هداج اة خ نم هعمنمو لي بج
 ا _:رمدل اهتيا وق دحاول اةعاس !!ياهريكتوراغلا ةماح وتم _جعافم السلا هيلعم دانجاةلبج

 نم هيطعا اماماو* ءيت رسياب تلصح دقودياجلاوعاماددأاراكتسا نم ضرغلاو هودع ؤ
 : و هيلعمللا ىلص راسحافا ديعايبو' كلم ايب وكي ناني ريح اودع هلا لصانيبس ثالملا

 أ قولا ءايحاو صرالاوهكالا ءاربان نم مالسلا هيلع ىسيع هيطعا!ماءاو#“ دبع ايبن روكي نأ
 ا امنسحا تداعم تطقس ادع الاكس ىلانيعلادر هنأ لسوهيلعمتلا م

 ىت> كب نموأ ال لو هيلع هنا ىلص يبمال لاق يدلا لحرل ا ةصقيقبيسلل ةوبسلا لال دينو * تن 5
 أ لوسراي كي دعو كيبل تلاقف ةد الماي لاقعاهراق ىلا سو هيلعوت ىلص*هبا هيمو يقع !يل
 هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلذ تكتم < هءاصرب تناك ارفع نيؤاعم رمان !ىورو# تي دخلا هلل :
 | دفلك يىدملا سي سدقاصياو*يزارلا هك دابتم صرللاهلنأا به ذاق فعب هيلع م م هديل |
 نما ذه نال قوما يلكت نم غاب اكل ذو ذملا هقارفل نحو رحملا هيلع سو ملسو هيلعدننأ ىلص ْ

 مهتوبب يف سأل يفحتام ىرعي ناك هنا نم مالا لا هيلة ىسيع هيطععا أءاماو# ملكتي الام نس جا

 نممال سلا ةيلع يسع ةيطعاامامأ و*ىمخيال امشلاذسماسو هيلعما لاين ىل طغا ىقف دقف ||

 تاجردلا دي زا يقرتلا يي دازوجا ردملا ةليل تلل د سو هيلع دلل! ىلصاديبت ىل طع ا دقف ءامسلا ىلا هعفر |

 فدصملاكرتويهاوملا حراش لاق#تا دهان ةسدقملا ةرصحلا يةراظملاوةاجانملا عامسو
 هيلعهشلا ىلصاديبتل ا هريطن تابتاانمرلي الرينملا نن!لوقل ةدئاملا مالسلا هيلع وسيع تاي أ نم
 || ىلاعت هلوقريسفت فيس ءاج !؟اهبسباونعا مهنال ةععنال ليثارسا ينبل ةدعم تناك ترب

 ا مس تي ىسيعو د ْواَد لكاس ىلع ليئارسإ يد + ماو رقك تم كلا ن

 | كيس ةماركلا ريدقت دقن ىلعو لاقادس أ ةب , وتمهنم لبقث لواودعاف اهدعب اورفك َةدئ ملا باتا مهنا
 ا زنعلاة غب رك ناكابع ف موقلاداوزا تفح نيح هب اج انيبنل كلا ذريظنف ى ع ةوعدةباجا |

 | هلاحي ماعطلاو موتيعوا فينو فلارعو سانل ساتلا المكر !اباعدق ةرشعنم لق ماعط هنا افخالو |
1 



 ا 5 ا
 ||اليدصالا لو دب دج نودب ناكف رك هاهنا لاق اق كرايم ماعطو* ءامسلا نم تازغت ةدئامهذيف

 م ةمسعلانارغك رم دقن ةبوتلا باب دسال و ةسوال و ةندمال و دب دشن

| 

 أ

 # تب داحأ ة دع ء امل نمماعطب ىف 3و انيبنل كلذ ريظن عقوةيماشلا يو#ريملا أم 1

 تلاقفةي ردلا ىلا سرك ةجابلا د نممهب امى ًارهدإها ل احرىتا لاقةرير هج نع يمبلا ىو دو ا

 اهحو زءاشم ءىلمرونتلا 9. نوع ,جرلاواريخى كاريقم 58 !ذافزبحمو صقن اماقز نر اميللاهت ارا

 رودعأ اهأحر نأو هلراحاف نيت تكا دأملا اقبايلا هل / عطس 'هيلاتماق# ىحرأا معو :

 هللا لورا كلذ ركدف افوحام ساكو و ىحرلا مهرت 'ىلعالا ان تيلا يقيبطاقيفد متو ا

 اهوقكر ش مل سو هيلع هللا لص ل اقع ' اسما رف اسمر !اقىحرا اب تس -امفأم لاق مو هيلعهلا ىلص
ٍ 

 بها ىلا م راع تيما ةمايقلا موي فا ثرادل اةوقارت رت ةياوريقو ناسك تار ام

 + ىف ًايايمابلشا ا ءررو متتاو عسوا كلذ يرطويسلا افاق ى ركلا صئاصخ اةرابعوةيردلا
 5210 نمدحو ىلا ىلا ةءاصعلا يعد هادو هيلعدنا ىلس هتمادايلو' تامارك عمتن مدلق
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 ؤ
 ؤ
 دم م 2 ّ

 اممالا كلاود ايلا ميشو هيلع ءابس الل !تارعك * رمد ريش“ 37

 توقرلا ةماداهلاد راح نمةرطق عمي مام اتم 4 ا. يو ةريتك ىايلآ كلاي

 8 > دقورصطا تن 6 لح ديال
 ا

, 1 . 
 لعدن ' ىلص ىطعالا ميعوبل .تارهث* اب5ون حمو ىأمز لكي هيلع هللا ىضر 0

3 

 |: لك يوهريعو يعبالا ينال ىلا مم جاك هن رتأوت لف رالازحد ندع مع هناأ يصر ومش ل 5

 ةالصلا هيلعو 0 اال مدار اديس تارعم“ رشا و ردك :ىبتشلا نم مه

 ىتدرصي ص رجح علعق نم معنا خر مومو ماللاو ا 1 يلاح ملا يمرصحلا نبا الا 0-6

 كت مهعتما نم :ينالو دحأ عم دقتيرك هشسيل رعلا عطق نم سرع ارع اميح ةعدللا وفر ٍ

 7 هللة ميطعلاةلحد رع عاتك سك ادم هع دلع هلعدتلا ىدر ,صاقويفا ندعم كلذكو

 هالوك ممانإ ةقاطال ارئاقو نحلا نم سرفلا مه طفاعد اودقعي ل خدي لان يري اهوهورارحلا ٠

 ْ هيلعوأتنس ليع ىسوم ايديستا ارعم* رهشأ نم هذهو نئادملا ىلع هديب دعس ىلوتساو اورثف ا

 *رصع لك ف نوريثك مو ءاياوالا ى 2 املا ىلع ىتنع نم ليبقلا اذهنمومال لاوةالصلا :

 يف يريشقلامامالام نم نو ريتك هركّذ 5 ىوملا 'ايحأ هيدي ىلع عقو نممهعدتلا ىخر مهنمو أ
 * ريتك يش تاماركلا عونا نمهريغوك لاذ _:رمباتكلا اذهةتاح يفيق أ يسو هتلاسر
 هصناأم ىلوبت لا يهارا يلا !يديس ةمجرت يىركلا هتاقبط يقيفا ارعشلا مامالا _ لاقو

 ريثك مهنمامذت اموي ىأرف مهطسابي و ملاوحا ع نينطاقلا ءارقفلا لاسي ناكد
 | ريك د كا را يلاميدلوأيا لاقف هداقنعا ىلع :روبكنم سانلاوةحلاصلال لاعالاو ةدابلا

 3 محم بسسس



 نم جرح هدلاو تي اردقل هئئاوف يدركلا فسوي عشا لاقى غري دلعل هربق ىلا ان: بهذا لاقف ْ
 بيطت نيعفا تاؤاج -ارقفلا لاقااق ىو س اطيل هاداب نيحوس ًارزعب ارتلا ضدي ريقلا ا

 نمب :رقلاب هريقو مج هك اكم مجرا لاق هنع تيضردق يف! ؟ دبش لاقفا ذهك داو دع 1
 | ىلع ىبعاديس تار ةركاوهتيملا ءايحاو ىعتنا ةييسملا س ارب نيدلا فرس عماج أ
 ' يف أيس اكسو هيلع دفا ىلص دعاني بدي ىلع قوما ا! ءايحأ عقودنا ىلعم الا كلاود العلا هيلعوأس ا

 حقوك تايب للاب موا او بعدشأى هروبيديأ ىلعماتسالا ام تاما ىلاعت هللا ءامش نادلحيف ||

 يصر مهمو# نامزو ناكل لكي مبسم عوقولا رقسمري اك 2 يتوب مالا كلا هلع ىسيعاب ديسل ا
 انهت ريبكلا ”ىلوأا رصعلا انه كيس يلج نمودي رياك ديدحلا هدال هدي ىلع عقوى رم يسع هللا أ

 نيكسملاو يعفو هتايح يهللادما ماعلا سابارط لير لصالا يعاشلا يرمعلا ىلع يما اريبمتلا ا

 رود ةعباضأب هآولو ريع! نسي ديا ع حاسم ىلع ىع 'هدس ضب هتدهات دق هتاكرس

 عحتشسا ميسا ناب ديدطاكة م هااناذه كمحاودهأت كلا د اودعا ني رع 3 هع”وىومأ ا بلكت

 ماهبالا هيعيصأ نين ردالا فرطلاو + م ناسا دمج ىلع ةوحنو ي ديما لايرلا فرخ مافي ا
 5 ع |
 كرقللةيحاص هطمصم كلدكت ىبب 5 نيج هعاطقدب اك لاي رلا يحصل «لقاعكر جود ايسلاو ||

 عاو ؛١هفلئعم تاقوأ شك بفم ولالا ىلع 0 روت ري 00 لاى بالا 0 نم يريعوأب !هعتدعأت2 دقو !

 هلأ تغلبل تاودرأ وأهم مم”حلامايسون :شاسلاع ءايلوالا نمأ يعوقوب ا: هعمامأبب ءتامأ ركلا |

 متايقدي دخلا ةنال إن اكلت الورم ال اوأيد دلافعكرب اعيوعللاى نقرعك |
 نوعامقي نب يلا ةولطحلال اهأ م يدع هني ىدرم ومو © مااا ةاللصلا هياعو انيس ىلع دوا دان ديس |

 الل وهو نخل هعاطأ نممهسوداوملا يي يشع سب مو ريصق تقو ف برخملاوق ةرشملا محام |

 ىلع: !تاواص نيلسرملاو ءاينالا نم درف لك تارعم# تعبتتولو مالا لاوةالصل هيلعواتينن :

 تامارك رمل أكس .ج نم دحو سو هيلع هللا ىلص هتما ءايلوا تاماركت عبتلو مهيلءواسيم ا

 أ/ ىلص هتارجمم نمريعك يةقباطملا تعقو !؟ةقباطملا ةياعاملةقءاطم ىمحتالودعتال ةريتك
 _:ىمءايسالا تارجمم عيج ىلع قيبطتلا ماكت ىلا ةجاح الف كلذ تلعاذا# لسو هيلعهلا

 قباسلا يف الطسقلا مامالا لوقك ةقباطملا هيف رهطتمل اماهنم ناف لسو هيلع هللا ىلص هتازممم
 هللا لص دهان ديس كلل ذك هك رت مفر اتلا يلا هيل عوانيبن ىلع هلأ ت اولص ريها اند نأ

 || .ذه ءايلوال كلذ عوقوةرتك عم هوحنو اذهل ةحاح الف دق رع خبرا ملارانب ىلتبا راسو هيلع |(

 من لاقف ءربق رعت "باق م . 1 لاقف كتع شار ريغ لاو لمل ةجردلا صقان ةدابعلا

 اااه تاز *رهشا نمو ذهو مهر ابحاب ة وام بمكلاو نوريتك _

ْ 

 ل

3 
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 لوقاو* هنعهللأ يغردلةمارك يعافرلا دا اندييسةقي رطل سيب وسلا ماوعلا تح مريغوةمالا

 نيلسرملاو ءايبتالا عيج ىلع إو هيلع هللا نص دمت أميبب ليصفت ةرورم» نم سبل ىرحأ ةيجل نم

 | نمو مهيدي لع تعقويتلا تارحملا لتمددي ىلع عقي نامبيلعو هياعدمالسوهنيا تاولص
 هركتبال «راهنلا حوصوةححس اولا نئال دلاب تناث هللا قلح رئاس ىلعو يلع هاي صمت نامابسسج
 ا نم دح ااهلهجيال يتلا تايب دِيلاكحيف تسرك داكشم حض مرأ :الاورئادبلاى وذنمدحا

 يةطوسمك أ ذةلدأ و*ماملاىلدا هيعت ارشو لسرلاو ءايدال أ ةقرعم يف مط ضوأ *مالسال ا لها

 | انيبن ىلعهللا تاولص ىسرلا يدي ىلع عقداع اما اصياو # ةرهاو لح كاد رمابي رق يقأيسالع
 ١ ببللا بسايامو مييلا نياوعبملامهمامز لها لاوحا تساييام تارحملا _: رع .ييلعو |

 :| ةاللصلاهيلعوانيد ىلع ىمومان ديس نامز لهأ ىلع للاملا ناك الث + ةرجعملا لحال تعقو يدلا
1 

 مديح ليدل هراتما ير تبعاصو كاد ِى هن رق هت نكح حا ناكرخت !ةفرعمم اللاو

 لها ىلع ىلاعلا ناك الو يعل تايحارايت ىتلاةرعس ! لايح تمقاتوأنابعت هاضع تبلقناف
 اوروصتي ملام هنارجع د لجأ لا ارعمم كا لاروزا عأاهياعو امس لع شعاب ديس نامز

 0 نمدحا' نمدعوقو بلاغا اك مو صر الاومكألا ءاراو قوما ءايحا هوملاعلا ءاط'ررشأ

 ساأسلا ىلعابم' مزايا ةحاستلاو ود دعدت ىف دعت النوع لرامز لها ىلع

 مهيدي ا دقو يتلا تارسعملا هاو“ ار ارقلا شو ال < لس يع 2ربقأم هن 'رمع*

 ٌةالصل ا هيلع واسم دن ىلع يه سار ااديسدي ىلع عقوام أبعش  دلحال تعفو هكيسدلا بسال هسا

 ماقلا اها متقاةرحمملاهديعم وادع اييدداتأ سيح ام اسوا درب هيلع ر الا اهج يوم االاو

 امالسوادرب هيلعتراصا سو هيلع هللا لص دما ديس كلذ لكم عوقوان مولورال يداي
 ىلع قوام اههءو# سو هيلعهنل' ىلص هتما ءايلوا ضع ظعلأ اده تم عوقوةراك مدق: دقو كلشالا

 هللا قلقه ه دون نوعرم هعبتا يح هلرجت ' ىقاناغن انتم هيلعوانيدب ىلعمملا ت تاولص ىيسومأب ديس دي

 و هيلعمنلا ىلص ده اب ديسل ثالذلاتم عقوواو هموقو نوءرق ثتاليي و هموقووهوحتيأ رجم اهل

 !| الودث ادعا ىلعد ءايلوأاهبهلل'رصني يتلا جرفلا هوجو ٠" اهوحواةرحمملا هدهدل تلمح رل

 ا لي ةامل عطق ملسو هيلعمللا ىنص يبلانا نم بهاوملا يدش الل ةرورض

 | عطقمدقلدقو مالسلا هيلعىموطرجلا الفا لتم كللذ لعجو فوقكملا عسل ضرالاو
 | مهنم دحال لصحي نانودب ةلجد هشيجم صاقويللان :ر دعسو أ هشيج يعرصخلا نب اءداعلا

 يتنثاراجفنا نم ضيا ىسوم انديسل عقواماهسمو* رجلا ق الفن اةرحعم ليبق نما ذيفررض ىف دأ

 ان ديسلاهنمظعاواهلشم عقوم ذهف ءاملا ىلا هموق جايتحا دنع هاصعبر محلا برض انيحاتيعةرشع



 »6*5 ا
 ةدعابسم ةلكأو ةني بتم ةممزايف ةفائظم ل 5 تاو ةعونم حاوبأ ىلعا ارم مل ىلعا رار 5 سو هيلع هنأ قصدمم أ

 ناكودا ع يفهليصنت اياك اهريغو كوبتو ةيييدشلا يكاد وهيلع هلا ىلص هسه عقودقف

 ١ امهسوييطعي ةراتومر-. ءامأ 1 شيلا هنءوتكي قح هيقولل !كرابيف ليلقلا» ءالأ ثيل جميةرات

 عصي ةرأتو ةريع ا مرا ىكت ىتح + ءاملاب روفتم داك 'اه وام هج يلا نيعلا يب هنوعضي

 ْ اب مييفكي يتحدي سلا هعءاص انين نم ءاملارحفنيه ليلق ءامديعوحدقلا يف ةميرشلا هدي
 || هب ترجرحملا نم ءاملا جورح نال ىسوما ديس ةزح مم نممطعا ادهراكشالواورتكآ |

 ء رجت ملهنافمباصالا نيب نم هجورح فالحل هرحعم تناكيهلا ةه دل ار يع ىلع ناك َن اوةداعلا

 ا | هولتقيل هيلع ضبقللا اج اميحهوريجلادعان ا نمىسيعان ديسل عقواماهنمو +الصاةداعدب |
 1 هيلا هعفرو رش نم ىسيع آااديس هللا ىحنو هوباصو هو ذحاق هيلع مهد نم ىلع دهب شهلا ىلاو ١

 1 صضيبقلل شي رق نمةعاع ءاج اهيح سو هيلع لص دم اي ديل ايلنم مقوهذهو ىلاعتودنأ امس |

 صلخحو دحأ م منعم هرم ظ00056 ماعاد مهسّؤر ىلع بارتلا رتدومهمامأ ن له عسر 2: مواتقيل هيلع :

 هللاىلص دما ديلا كلذ. نم عقو دقو ماقس الا ءاخ2 نم ىسيعأب اديس عقوا قامأب مو * هر نم ا

 لكما ايل وادب ىلع خوقولا ره *وهو يق 1 ا« هترتكا نم ىف هد كيلا محو هيلع ؛

 | امول ا عابلاقءاس روكدملا 2 رم للا دي ىلع ثااذ سم قوام سولو ناو نامز |'
 0 الا ءافت نما ريك اكيد :مدهاشوالادحاوب عج ااذقو ضارالا ف الطحا ىلع ةريعك |

1 
 'رايلسا,ديسأ عقوامأهمو*دت كتءاهسودتابح ةدماود علا ىدرتامارك لا !نماهريعو 0

 ! يدلا كالملا ةوق ةي سان كالذ ناك دقو دل نذل لا ةعالم لرم مالالاو ةالصل 'يلعوانيب ىلع :

 | هنا نم ادقف مهتعاط نماسو هياعدللا ىلع رحاب ؛ديسل هلع عقو دقو هاي هنا ءاطعا ا
 لص هدمدجح لبن واشيك مهموم دق هشم 2 هممأ ءايلوأ ٠ رم ريتك و هوعاسطاو مهعهريتكا ا

 ا

 !| مهنم شيب هريغو ردد موي هللا هدماو نملا نم فرشا مه لمد لاك ةكك اللا سو هيلع اا

 | يتلاهيرلا هله اريضست نم[ فيا تراهلسات ديسل عقواماهنمو مالا لا هيلع ليئاربجام ديس عم
 طعأ عقو دقو هب هللا هصح يذلا كالملا ة يسأل تناكااصيا هدهوريشاهحاورورهشاهودع ||

 | ىلا ةكم_٠ : سد ىرسا دقف جارعملا ةلبأ ملسو هيلع هلا لص دمت انبتل ةبسلا لقي ال اعاهتم |

 فصووةليل ضعب يف ةكم ىلا جرو هللاال ١ هليعن الل ام ىلا ىعتنمل ا ةر دس ىلا تاوعسل | ىلا سدقلا
 هلقبسي لهنا مهلع عملاق كربلا نابف هقي رطيفابفداصيبلا مريع ةلاحو سدقملا تيب

 و هيلع هنأ ىلصا دم انين هللاريخ دقق كالملا ناملسان ديس ءاطعا اما سدقملا تيب ب ىلارتس

 هل نوكت نا كلما هيلع هيلع ضرعوا دبعايبن نوكي نارانخاف ادع اي ايبنوأ كلم ين نيكي ناني نيب

 ا 1 1

1 
1 



 0 ص 0 ب 6
 ا هيلع هنأ ىلص دهممانببنل ءاضتقال وة سأنملا سس تارعقألا نم مقواماما *ىلاايهذ ةماهت لابج

 انو 50 3 : | 2 ١
 م وهراغلا ثيس ىبحأو رجاهأ ل م سو هيلع هللا ىلح هنأ تلل د نم يف ايس <؟ريتك ء ين وهذ

 هلصو الف ةماكلا تشاب و توبكما!هبان لع لالا يف تعد هلع هللا يمر قيدصلا ركن وناو
51 . 
 | 52000 داايم . هم دقأ كتوكعلا

ْ 

 جس نمدنأب ىلعام نا هدحا لاقوةولج ديل سي رق نايم ِِ ١ اهردأ !اقودءلح دبل تن قرأ
 آ 1 : ملكات ءا_أ

 ع ونأ ةعمو لاو هيلع دلع ىلبدص هحوتاطع ةنيئاحاومسرو
2 

٠ 

 نان اا . 0 ع
 ام يف ايل ةقارسا يععمت هع دل يدب

 ٍإ 8 2

 ا تاعجساف ضرال ا يب مرق وق تحال ردي دك لع دق دئام لعح د أيو شي ركملا

 نادوقت يكمم دن أم دك لك دعم أ تت 4 س1
 ٌ ٠

 | اسعم نمو رم وأو م م 8 ةيلعدما ىلصا مش ل ن

 ا
 ا

 ا

 ميم ب الت يحلم م كن ع تا وشب لق ىع رات ارتولأ بح نم كيو »دعا هيو حج ضع يق ىعردق

 دا ِ كا ا
 ماد" 5 م 1 ! هلع عجرو صن 2 هل 1 ود بعدنا ىلعاع دجأ هم ٍْ

 بآل ىو م محاد راع ماعاد اوعامأ قو اهعجال ترام ند 0: عار نكلا ع 1 :
 ب ' ا 5

 نم لع هني راتلاودي رثاوول ود طاعدمنا ىلع دكا را الولي 2 دا رعالا وكي 1 1 3 68 اا 3 1 3
5 

 ىلع هع اي ىلا مام تان نم خوقومرأي ىحامسا د م يل كا دادي يسارع 1 0 ةارعلا د تى اسل ءميلاتاؤد ةامح هيما ملا

 1 ل أ : رولا خف ع ' دعت معأأ ىيطامأ لسة قاسو ودل لاق حكم مادام افعال ياك خس 1 ّ 1 5 ها ىركا م .٠ 1 داس
 قاقشا وهو ردد 2 لقعا و مف د. ىلعو هيلع هلأ ىلص اسس عقفل ثلأأد هيعنعول !] جامتبا ذا امعا ىاعاس ذعوللا !امانلا منع ١ تكلاذ* 3

 لرسم 2 ِ 7 7 اسرلأ تارع* فانرعاللال هدهو كلؤوتم رايكلا لناط دع ءايسلا دك كيس رمتلا
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 11+ ةسأا 1 كيد صم مكى محرك دلل
 رم 55 ا 2 درك نع ماتا يشار احاول

 يق أيس اك مهسمدحا دي ىلعأ ماعم ردعي مل يتلا تارعملا نم ريتك سو هيلع ىلع ”هنه ردص

 ةريطت ممول سو ةيلعدللا ىلم هعما ءايلوادي ىلع تاماركلا 2. مريتك ردص لب هليصقت طخ عمسمل دو ةيلعشا [مدعما ءالوادب لعتاما كلا _ ٠ رمريتكردص لب ليعنت
 ةماركلا كالت هدي ىلع رداا1"يلولل نوكي ناكل ذىعهنقي الو لسرلا تاره يف هسج نم

 لوسرلا كلذ نوكيال نأ كلذ يصتقي ال لب اهريظن هدي ىلع عقيل يدلا لو -رلا ىلعةي رو لصف :

 يناتلا هجولا*«لضانلا يف دج يال ام لوضفملا يي ددحوي دق هدأ لوالا# هوجو يلولا اذه نم صفا |:
1 . ُُ 

 ةقيقحلا ي ةإيففلاف لسو هيلعمنلا ىلع انيبل تازجم*يشةمالا هذه ايلوات ١

 هله رخل ع2 نش رشن حمام رامز رج ف 8 أ خا رصأ قنأ عم 1 امرا 3

 نق



 تضعقايتلاةبسانملان را تلاتلاهجول ا «ةيعي اب ىلولاو ةلاصالابم كالاوت اصلا هيلعدل ةعجار

 : ىلولا دي ىلع عقوام لتمه دي ىلع عقول ةبسانملا تدجو ولو يبنلاثا ا ذلدجوتمل ىلول!ث اذ مايعوقو | :

 ا لئامفو لئالد نع ةدافتس ءالوالا !ىلع“ ايدالا ةيلعفان أ عبارلا هجرلا « هنعمل طعا وهاموأ

 1 دبا لع ابلم رد ديمو ىلولا هي ىلع ترد ميلا ةماركلاك كالت ةيس روم ريغ لشفلاو ىرحا

 ىلع اه-ج نماباس ردسي لو ءايمال | ضع دي ىلع تردص يتلا تارجملا يلاقي اذكعو يبنلا
 تددحو ولا يخسمق يلا ت تابساشأتد ذارإ وهيا لصد أسبب نيعد-أ قالا ديسو مديسدي ا

 1 * رم ! ريتك 2100 «رطعأ و محأ امو !تارععأ اكان لتمد دي ىلعر دل لو هيلع هللا ى آاصدل

 ْ مو هيلعمللا ىل د هنارعم»

 | هيف رود الل 0 هيلعمنبا ىلص ودي ىلو لع ءايب' ال تار "ضع ل ام عوقوم دع نأ ادهم ربطت

 ٍإ

 اعدتقا يتلا تايسانلا درجاو مدعل ممم ددعأ دي لع ردم

 / عمييمطل م مهاره * ن عمر بع أو مهيلعو هيلع هماالا مولا تاولع مولع دام اممت م يعش الو

 , تارا نم فول علال اهدحور ارق مع ير راوتال نمعدا يأ م اسلاو هلأ أ ىلا

 2 هنع دعم ودل ف ١!برقيام لك ةقرعمول فع' دات ار االول 05 دمها اموقعتا و٠- تاج أ تايالاو

 برق ةداع هنتوا ناقش ن ريع: هب نيطسا تاعفاو + نيدلا موي ىف فاهدارم ' عم ىلأعا وداع
 أ

 ا
. 
1 

 | رب روش و نممأ ادهةءامك دهاو نامل دورع لعداصر لسكتو« ل ' لك يدنا ىلا

 8 ارب ام ةيع هللا 2 رعأ مدل ريزعلا دلعي ديس داي ريرالاو زم عن ا رلا بالا يتب آر

 0 د هنعدشا در هعملكتا د تكف كراجلا يدحا همالملا هديا اققءاسأاىب ما

 ساالاو نكلا ىم هلدتلا رخم امومالا لاوق الملا «لعواتيب ىلعن :راياساب ديس هل تركدع موي

 أديدملا ةعاتمص نمم السلا هيلعدوأ دأب ديس هيب الل ى !اعتهّسلا ىطعا ام رك دور راو نيلمايشلاو

 || ءاربا نم ماسلا هيلع ى يعاب يس هلا ىلع اموريجت ا عطق ل اتمددي يف وكي تح هال لو
 ماع ءايسالا تارهم* نم كل ذو ءىلاعتو هنادي سهللأ نذان زاد ايحاو صر الاووككلا

 َّه مطب وعجل قرم وديع ىسدوجنلا ديسودل لوقا يف كين همهفوم كسلاو ةالصلا

 ا لك هنعمل ىخر لاقف رح !نف نق تارمتملا نم يتهدي ىلعر بخ نأ وهنأو كل ذ لتمودي ىلع :

 3 هللا هاطعا مالسلا هيلع ىسيعدب مركاودوادل رت اموم السلا هيلع هككم يف نايلس هيطعا اه :
 نقالاو نكا م مل رغحهنلا ل: راق ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا ةما نم فرصتلا لهال ةداي زو ىلاعت

 هكاالاءا اربأ ىعةردقلا نمو هكموأهرسابملاوعلا يامي يولي ةكلالملاو حلاو نيطايتلاو

 نوسيف نوف ميلا ردات طقني ام :لقلحلا ىلا رهظيال روتسم ع كوول 0
 يبلاةكدبب رهي فرصتلا لهال كلذ لصحامناو لجو زعم



 د 51 0

 | قن الخل اونيل سوما وءايبتالا ىلعاسور هيلعللا ىلصليصفتاما»هامد السلاوة الصلا هيلعدت ارهم#

 ةمالعلا لاق دقف نيعج ا مهيلعو هيلءهللا تاولص ءايينالا يب ملسوهيلع هللا ىلص ىلص هنوكو نيعمجا

 | كيقر قرتمك» اهقسدم لوق ددعةي راحل حرش يف يمت ملا رجح نءادمحا تابت امالا

 ءيممتا لس ا دنع نب تاجزد'مهضعب ْمَقَرَو ىلاعت هلوق ين ورسفل لاق « ءاسالا |

 || ىلع ةدابستلا نم يام ىحيالامءردق *العاوديصع يعش سواجمالا اذهين يرشحترلا لاق لسو ا
 ا ا نات احردلا كالت سو ىسكايال يدلاريغت ريتا وهيتشيال يدلا املا هنأ

 ا توحي يلع دازوةالا هدب 5 امسرجاوابابدلدالا لقول ةرحعم سمامدا ريما وربك ملسو
 '| ناودتاي ؟ىعقتتالو هتارحمم يقاتتال هند ًارقااءءاتك كيهاو حس دحالا اهريط عقب

 يي هارد اه ارش هي ىخءل

 سانلل تجرخ ا مما ريخ 2 مالا ةيقن رباع اوريحاو رتك أو كرا هتما
 مهيد لأق بال مهني ريح نأ فاشال داهم د هيلمعاو ايي دي ريح مركتس دم : ةموالا هي ريحو

 مثادهبف 0 هتاذورح او ىلع هتاعص نأو هيد لاكمي هم
 -ه <

 :| ىدتقي ناهرماع ةديملا ىاصو الاب مالاناوةاللاصلا م.يلع ءايدالا فصوىلاعتهءال و دتق ! ||
 دما

 أ يو يي قرت امهيف مقاعد ديحلا لافحا ىم بيدام عيمجمق اين أ مراتسي كل ذو عمي ا
 هيرصعلا اهاللهأ نسل ةنانةفارتعاو هم لك ل اهدت دعب هلا ١مابتناو ويمطعلا ةءامشلا تيدح

 ٍ تيدح يو يف ر ىلع بمكان ةياور يوم د داو ديسابا ميت تي دولا كإ دك اصب ا ثالذب
 ا هاوس نمد يب نم امورخالو دجحلا ءاوأ يدي ور خالو ةمايقلا موي مد ؟دلو ديسأب' ي دهرتلا
 ا ةمايقلاموي سالاديساب!هريعو يراحلا تي دكمد ١ لوحد كيس مي رصوهو يئاول تحتالا

 مد نال دكت ثا ىلع هتيلصما عت تال وضرتعاوك اذا هحصت نيملاعلا ديسابا تيدحو
 ا تيبادح و دكت الملا سم دحأ سيارتالا ىلع يتاالاح تي دخلا ودب ودب الأ صن مبسم ى اصعأ

 | ادهونيرحآلاو نيلوألا مركاناو ي دمرتلا ىلعا وردي مات ييقلبلا هاكسملا يذمرتلا

 هلا لصد وحلا اما برايمد لاقت يدحو ٠ معي مح داملاوءايسالا هلوعت يف هير ص

 ال براي لاق هقاخا مل و هنه رع فيك مد !ي لاق ىلاعت هن اهيفو تي دحلا يل ترفغال سو هيلع

 معي ال يدل تبيحيعلا كرسيأ كحور لرمي تففنو ةرهابلا كت ردقب ي كدي ينتقلخ

 هللأ لوسردمجلئاالا هلاالاب وتكم شرعلا متاوق ىلع تي ًارف يس أر تعفر كريغدحا هتقيقح

 بحأأل هنا مد , آي تق دص ىلاعت هللا لاق كيلا قلخلا يح ااا ك عما ىلافضت مل كنا تملمف



 ا دك 00 وع
 | ملا امص هزدعأ ١١ صحي !ىىأل- عش ادد دع م لأ | 511 كلا ||

 أ ضرتعاو م املا هس كتقلح امد الووكلت .رفغ دقف دم تحي ينتل أسذاو يملا قلما
 : أم د#الواومد آت قلخامدهالواو عر عوفرأ 8 هلوأ بنع هلل 'ىخر سايعنبا نعم” نكل

 : لوسرد# هللاال اهلاال هيلع تيتك كف ,رطضام ءاملا لع سرعلا تقلذ دقاورانلاوةنلا تقاح م م
 تعضوالو ضرعل الو لوطلا الو ضرال او ءاهسلا تقلح ام هالول رح ١تاياور يو نكفدلا

 ضرال اهنع قش نم سم لوأانا تلا ا ارثالواسعتالوا راءالو ةدج تقلحالو اناقعالو اياوت

 يريع ماقلا كلذ موقي دكت الملا نمدحا سبل شسرعلا ني نع موقامتةمجلا للح نمدلحللا سبلاف
 املوا هايشا كعمل كيلع تس ءدق هل لاق ىلاعت هداه: واني يبيقلبلا جارسلااه ذةياوريتو ٍإ

 هياعليربح نا اميااهرك ذ ىرحا ينو ٠ كا«”يلعمرك ا ضرالاو تاوعا يب احا مل يفا
 هقلوع * رمأ رولا هن مامي لاو هللا كابحرشلا ىمهتوفصو هقاح ريح كباقر رمتيل أ لاقمالاسلا

 باتكلا لهاءانع سدوحو بحل اريح نع ع 3 ٠«تيدحلااللسر عاين اللوان رقءاكلمال

 2 ماما ليلا يناوعمأ ١ مال 6-5 س قنا دبع نعت نيملاملا ديا دعم عالاا ايش نويقيال

 هناةقيلح مو !ناوايتمأ روم اةعجاموي نوهسلاب رك كدب !لسو هيعمل ىلص هداهم تأ انكلا

 || له ىحاننا اي لئاسلا لاقو كا مودك الملا نساعد ليقف لسو هيلع هللا ىلص مساقلاوباهنلا ىلع ْ
 !ايذاو باصسلاو حايرلاوضرإلاوتاو عدلا قلك قادت الالااعا كت الا ءيردت

 نيو ملسو هيلع 5 ىبص مس اقلاو . ادن ىلع قلل ا ناواتيم هلا ىمعتال

 هنعالا لوقي د أف هب اديصلا ا هاه شاادكر وهو حوعرأا !يسدلاده ايبيقلبلا جار أدسلا

 رع دحاي : نطيالو ييقلبلا جار رسل ينبعي ىل اقصد اروعلا نم حصا عوأ ملَسو هيلع هلل ىبص

 طخلا يب لاطاوءايسالار *اكالذكو ةكتالملا اعيج لعانيب ةياعفا يم قوتي هنأ سلما
 ناك لطاب .عرلا انهو لاق , مث هتعرعج انفلك ام سئل! ذهنا مسرو أ ديف بعقول, سرعدرلاو

 ايحاصياو اهللدا قرب نالاو فكم لكل عداقلعالاةسحاولانيدلا لوصا لئاس نماذه
 نمناعالا ةوالاح دجو هيف نكن م تالا رومتملا تي دحلا يخص دقو كالدل لح تنم لكلع ا

 ام لك يف اكيرص ل بأ رهاظم دجت اهاوسامم هلوق ل اءأ ةوايهأ اوسامم هيلا يحا هلوسروهللان يَ

 نيس رالا ثيداحالا ) اهتيمساقي دح نيع رأ تعد تلك د فور جح نب نب !اةرابع نهتنا هانكذ

 اهصن اذهواتعاهر كذا نايسانملا نمتي ار دقو لسو هيلع هللا ىلص(نيلسرملا ديس لئاصفيف
 ٠ نيعمحا هيضحو هلآ لعونيلس رمل اديس دمات ديس ىلعمالللاوةالصلاو نيملاعلابب رهقادنجخلا

 اهتبتر دقو“ لاس و اصك اعثر ةذكأ السوي اعد! ىلص هلئاضق يفاَثِب دح نوعب راهذيفدعباما
 هللا نا لوسر" نا معا ةمدقم كارلو طل ىمظعلا ةعافشلاو جا اعملي جبدح تب رح اواتسح بيرت

 يتلا قلخار “انوا



 *و
 0“ اس ا يارا اول علل ا

 1 كتاذيع السلاوةدا صلاه لءهعدرودقو قد اطال ا ىلع نيعضااوتملا ديس ودل و هيلعدللا ىل ع

 ملسو هيلع هلا ىلح هلئاص هناي نماح وو تي داحالا مده يس ءاجاماماوةريخك تيداحا

 فرعإل هت < هلزوحجالاو هحيلبت ل اوهيلع كا ىلد هيلع يحكي دلا لريدلا ل2 نم كالذ اعاف
 ظ

 | لاق ا نم يجو اهمأ عمسبملا ًادوعامعان : مثال ذودتبهثوهريقوت يأ ودا دريف همن رام ةمحردتماأ
 0 1 هم

 هناك يف يأرعتلا مامالا لاقو ىجوي يحول وه نأ !!ىّوهلا :عقطتامَو ىئاعتا

 ةيأب ملسو هيلع ه'ىلطانر رس اها وديع دللأ يحد نيدلا نعت دينا ١
 ل اس

 ٍِ 4 5 1 ريع دعت ري ىلا رساعدلاب لصأقلا 200 51 ره رص امينع ةقعش مهشم* لاواو عفاش ل ا *

 يارب هلأ ةمايقل أ موي هماقن اسهال عءادارأ أف يواسملا يوت مقا لوقي ههه لكوميسلام ولاد لل دش

 ؤ
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 آدم“ هعايك ْن ءلكحام انآ اذ 1 لوق ول ءودياعدت ىلدهت يأ ا ىح نا رسم اب اجل
 لام < 6 000: : .

 ةععكم ' دوثأا ددهأ ى م. الاوت ىباذع اى نا دياع دو دلعأ ند دلال هيا م دعا مأتدتسأ

 يف تا لوسر رأن تلق لاقدس هللا يدر ,”يرامدالا هلاادع نا راجت نعال 7 ب كب 3

 لبق قاح ىلاعت هللا يارس احاي لاق »اي مال ١ لبق ىلاعت دنياه قاحء * يوت ل ءأ نعيف ريحا يم اوءتسا

 ٠ م 000 50
 ا الو تيدا رجا يف لاق هدم اول ىلا هش. راك أعط وه مت كة يودح + أقل قلاموي أ ا

  1”تدامقاعا ةميعود نى ءيءالأ ملدا داود د يفك” معاااأ يأ  1١ا علا نكح اردالد
 ا للمس ا

 | لاموي  | 1 2]و "ورام عمتم اكادعرا 2: ةماشلاء وب إ

 أ هياعدللا ىلص كلي ما لوسر قي ' يب هرثالا» نا نس نع لكلا تيدا ا أ : الا 1 ا | تيداحالا فاد الاد لو ةيلعدما ىلص |

/ . 
 أ : ْ ؤ ا | 1

 يق كيلو ىلاعت هللا هاج كتيير ٌةردقأاب رودي رولاك أذا ضم هروب نم كيب روب ءايشالا ٍ

 ا جالو ا ”ضراالوةامسالو”ثالمالو”رامال و ةنجالو لقال و حول تقولا كلذ
 لوالا ر نم قلن ءار حاةعب رار ملاك ذر ملسق ىقلاحلا لعلنا لاوارا الع” سالو

 | لوالاكزحل 0 اقعد عال ملا مسكت شرعلا تلات نمد والا يئاتلانمورلقلا ا



 أ ةعبر اعبارل مك رالاوةنجلا تالا نمو تيشرال يناثلا و تاوعسلا لولا نمقلخت |

 1 تلاد سوا, ةقرعل يشوه ولق نون يفانلا نمو نين أملا راعبأ رونلوالا نم قلقتع ازجا

 ريداقم لك“ ”لحوةرعهللا تر لاقدنا مل -وديلع هللا ىلص يبدل نعابعدللا ى درا ورمح

 :أ ةلج نمو ءاملا ىلع دع 0 ةمسساعلا ريس ضرالا وتاوع-لا قلي نا لبققلحلا |

 يق ةيوغب ١ يورو ل لسمو در نييدلا'ءاحا دهم نا باتكلا,ا وحو ركادلا يف تك ٠

 ٍْإ ينالاتدنا !اوهيلعشا للسما ل طاوءسرن رعدعتلا' يدري د دأآس , ضان رعأ انعّدسلا حرش

5 

 َّ نيهلن دبع نعد "اولي ق ازرل' دعم اوردلت !لوسردمت ثا لال الدي وسلا وهو مهما روث

 1 باطشا درب رعرع 6 دول هي بط يف لاجل مد  ؟ناونييببلا ”عاح“ بوتس هلبا دنع

 1 كلاسا براي لاقةكيطملامد ىرتقا اني اوديلعهلأ ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعمل' ايدر

 ؛أ الل براي كمال لاق ”هقاسا لوا دقت فرعي 5و”ءد ١ ايهللأ لاق يبت رمعالدمعم حي
 ا هلال لالا رك شرعا ارق ىلعتيب ارثيس راتعحر كور نمي بحتاو كدب ينتقل
 | ىلاعت هللالاه كيلا ىلخ“< ايلا كابس أىلا فصت مل كنا تلمفوللا لوسر دق

<* 

 أ كتقلح امد الواوثا ت رهع دق هد ىتل اس داو 9 ف اقلحلا لوب مد أ يتقدم

 | لاندل ااقدنع هيا“ يدر ةررد ينحت حو ؟ اخاولئالدلا ي لأ ى
 يأوي

 5 در لا س'تك وح ارقفامر ك مد أيدردت ةريجب نم تع لو هيلع ىلص هللا ل 3

 تعم“ لاق هنع هللا يبهر عقسالاا سا ةلمأو نع هكوروا يراح لا هاورديف تنك يدلا

 ا نم اشي رك ىطصاو ليعايسا داون نم دانك ىنطصا هللا نا لوقي لو هيلعللا ىلع هللا ل ]وسر

 ة”يفارعطلاو ميسو فورو“ مشاه يي نميلادنطسا ومتاه يب شب ارقن 52 ىطصاو قراكأ

 ا مالسلا هيلع لب ربج نع إسو هيلع هللا ىلص يب لأ نع اه هلل ةييدرنيسءوللا ما ةشناء نع

 يب نم لصف ا ربأ يب تناهوردمن 0 لصمأ الردحا مداهب راعمو ضرالا قراتمتبلق ل طاق ٠

 ناكم نع د6 ن ردملا اذهت اهفص ىلع ةرهاط ةحملا حئارت رهج نما طماخلالاق مشاه |
 نأ لو كب دن الاقل سو هيلعهللا ىلص يبنلا ىلع ل اب رج طويهل !اقدنعدللا ”يخر يسرافلا 1

 تقلح دقو ”كانم يلع مركا افلح تةلخاموأ بكت ذحتادقم اليلخ يهارب ا“ تذحت' تنك" |
 ركاسع لزااءاورايثدلا تاقلحام كالولو يدع كتلزنمو كتمارك مههر ,ءالابلهاوايندلا |
 ل نت ١ لوقب ملسو هيلع هللا لص# يبنلات 9 عم لاقدنعهللا يخذرمعطم نب ريابج نع ا :

 ا | رشحي يذلا احلا اناو رغكلايإ هللا وحي كيسذلا يجاملا اناو هدبحا اناو دم اناعامسا |



 1 . 1 ا

 يلا لع لسمو يراحبلا» اور يبن دعب , سيل يذلا يقاعلا انا اويمدق ىلع سانلا
 20 نالاقل 5 رجيقاتا لاقل وهيلء هللا ىلع هللا لوسر ا همنا ي در يردملا ديعس

 تكد اذا لوقي لاق”لعا هللاتلق كرك تعفر ف5 ميسردت كلل لوقي كد رو
 عمت تلا يموت لاق هاوملا يف لاق نابح سبا هحح#وةيئارعطلاءاور يعم
 دهشأو هللا الادلاال نأ”دبتا ىعم ترك ذالا ركذا ال كرك ذشلا انعفرو ملاعتهلل' بلوق

 0 لوسراي هلق لاق دعت يصر يرافةلا رذيفا نع ءدلك دعمت” ل زورا دمت أ

 | عقر» دك ءانطن ضن اناو نكلم يفاتارذانأ اي لاقهتقيتسا تحي ةشلا تشع
 لاقرعب لاق وهوه اويساعل !ارهدح ! لاقده ضرال او: امسلا سيد رحآلا ناككصرالا ىلا ايهدحأ

 تزرع ةئام هدرز لاق# بتر همم تس روك قرش هارلاق 2 هتروم هب تتزوف لح ر ”هنرق
 3 ع ُ 2

 لس“ د نورختسي هييلا ثرطن !يف اك هجر ف مه تنوع تاي هنر لاقك ميتحج ر همهم
 نعال < - د سرادلا»و ورايح ٍ .هتمأب هتبزووا همحاصل اهدحا لاق: لاق نازيملا ةقح

 ”يبلا 3 1سوهيلعمللا ىلع هلا !وسر لاق لاقد عملا يمر يكل ادإامج نسى رم ادبع

 لوسر ةن نا هنعهس' يي هرّد ردريرهيلا نع) 1# دوك عل ئاماور يد حاحو وق ٍق دوف

 هي دوب ةمالا هده سصادحا يف "عيال مدي لل سس يدل اولاق ل -ء هيلعهللا ىلص هللا
00 2 

 ديا + ١ ملمماور ران تابعا رم نم ناكل اهي ”تلسرا يدلاب ىم ريغ وتوع2 يلارصنالو

 ا ىمرم ىلا لا دلل ايا لوسرل اا ىدر نس َ
 ا 0

 تقاحام لاق” نمواراي لاق راملا*هملحد الحال ”دحاح وهو يبقا ى مامن لمقام يب

 صراالاو تارهدلا ”يقاحا نأ لق سشرعلا يش ىلا عم 0 هد تكتيمت ٠ يع مرت 2 51 اقلح

 نودسحي نودامخلا لاقهتما نمو_لاقثدتءاووهأب احدي تح يف جلد م. ىلع ةمرعت ةما نأ

 نايدر راهلاب نوئاص بيفارطا نوريطي و هيطاسوا نودتي لاح لكل عواطوحو ! دوعص
 ةمالا تالت < يب ياعجا ل !اق ا اللا دلال نأو دايت ماحد أويس ممم لقا ليللاب

 كني محاس ككل رحأتسا وتمدقلا لاق لاكلذةمان ٠ يبلعج لاق اهنماهيسلاق

 | كارم ناامهع هللا يصرعئادع نب رباح نع اللا + | ميعلوبا اور ل الخلا راد هدو

 دقل__لاقو بصف هيلع ارق باتكلا لها ضعب نم”دباصأ باتكلسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 || يذلاو هباوقدصتف لطابي وادب او ذكتف ىح كو ربذ# + يت نع مول تل ةيقن ءاضيب اهب 0
 ىورو * "هريغو || كفنو *ريغو دا رامالا هادر ينعبتي ف رى! لا *هعسوأ هايس ناك سوم“ نارل هديب يسقت

 101 ةبصيصمب ت1 ومو عتمأم , مقال



 تعب دو هيلع هللا ىلص هللا درر لاق لاق منعها يءررباج نعي دادغبلا 5-5
 لاق هنعهما يمرر كلام نب سنا نعالي١ 96 ينم سيلف يتهم اح نمو ةعحسلا ةفينطلاب

 هدلاو نم هيلا<بحا توك أى تحكدح ؛نمويال لوقي ل -وهيلعها ىلع هللا لوسر تصعم |
 لاق لاقونعهّنا "يمدد راج ن عالميا هل لس“ يراحبلا» اورنزيع> اسادلاو هدلوو

 ربت ريسمن م س عازل ان ترصصن يلب 3 ”دحاأ ”نيطعي مل اسف تي - طعأ ألو هيلعمتلا ىلصدللا لو

 يل تلحأو لعيلف» الملا 'هتكردأ يقم نم لجراعافا روبطوا دعم ضرالا يل تلمجو :

 ىلااتم و ةصاخ هموق ىلا تعبي ”يمدلا ناك 5وةعامشلا تيطعاو يلبقر دجال لعلم ”ماخملا

 تيتوأ كيس دعم "يسال ؟ يملا ”يبملا“ دمعانا لسو هيلعهلتا ىلع هللا لوسرلاق لاق امهنعهل

 لاقدنع هللأي ىةر راج نع 50 دع انسحب لمحأ مامالا اور اهقتاوحو لكلا عماوج

 هيلعو * ليرح هن يف < اج قلنا سر ةىلعاي لادلاقع تيت كلما تأ لسو هيلع ىلص هللا اور اق
 هل

 د6 هك ح يصل ١ لاحرب يسدقملا عايصلاونأ 5-3 ست أود 95 مامال اه هأور س دنس نم ةقيطق

 !.-رلاق لاق هعهتلا يدر ردوعسه نا نعالكا ه6 ”يرطلاو' ور لاعمال ن نسامح لو

 ةريره يبا: 2 .يامعلا ن باول درى يبد ا سجاير يمتد ملسوهيلع نا يلم هللا

 اقم عدلا

 -_ ب - -_-

 لى

 وهو ههريعو ان“ 3 اور قادم ةعرأبأ ميا لو دياعمملا لمت 'لو در لاق يحن

 امهسدتلاىدر رمح نانعد## 96 نيملامأل هر كس أَمو ى هتدلوتك ١
1 

3 

 نيب نكي مل'هءال ارت ةياعلا لمحامناوثيف الطسقلا لاق“ لسمو ةيراسبلا”هاور 2

 ا
 ا
 ا

1 

 م ار ع ما ل

 2 ْنِإَو كذاَبعْم مَ ميدان ن !هلوقو م .حرروُفُع كنإف ناصع“ :نَمَو ينم هن

 لسورعلا لاقم ب و يتمايتما ملا لاقو هيدي عفرف مكمل .رملأ تن أ كنإف مل

 هولاقأهردحاف هل اق لي رج ماتاف هيكب ل ماهل أ سأد ملعا كن رود ىلا بهذا لي ربجاي
 ةءاورد ووسنالو كتما يكيضراسالا هل لقفدمعملا بهذا لي ربح اي ىلاعتهثلا لاقف |

 لص نم سو هيلع هل لصق لوس _لاقلاق هنع هللا غر ةريرهيلأ نع 2 ان
 1 هللا شر ورمع نس هللا ديع -[ رعاضيا ىورو لسد ةاورأ شع اهب هيلع" هلناىلص و دحاويلع ا

 ٍ يخر هرم نع هللا دبع نع دكا "6 ربت نم رتكأ اهم :ادءانيب ومال ا تأاوذ الصلا ةيلع هلت

 ا قالخألا مراكم مان ين هللا لارالاق ملعب عدلا ىلع يملا نأ هنعاشا يضر رباح نع

 هه ىلا عم رس 1 1:

 | ىبعَت بنفت نب روك نالض انهن بز مسوءيلعمفلا سعال لوسرالا_ لاق



 0 ل هل سس سس سبب يس سياسي #6

 يلع أولصمت لوقي ام لثم ًاولوقف نذاوملا تسع» اذا لسو هيلع ها ىلص هللا لوسر لاق لاقاهنع

 يغبتال ةد دخلا يف ةلزدماهساهةليسولا يلهشا اولاسأ معارشعاهب هيلعهللا ىلص ةرع ”لعىلص ن هبمهنأف

 ةءافشلا هيلع تلح ةليسولا يلهشا لاس نش وع انا نوكأ نا وجراو هللا دايع نم ديعل الا

 يرسا ةليل قاربلاب يقألسو هيلعهتلا لص يلا فيرا هع هلعأ يذر سن ١ نع ع + د

 هئم هللا ىلع مركا دحا ثككراشم ا اذه لود ديحتأ لي ريج”ل لاقف هيلع هيلع به دتسأف هب

 لاق هنعدتنأ ىحرةري رهيجلأ نع 1 لك هريعو ءامشلا ين ضايع يصاقلاهأور ١ اقرع ضمراد ١

 تاعكلاا رتوامهمادي ةمايق ةلاموي شالا ورح آلان 5 ملسو هيلع هنيأ ىلص هللا لوسر لاق

 ص رمح ن 0 د6 هد زسمو يي راح لاو' هررتادع ىراصللاوا تعدوا عمتديهال سانلاوهل

 7 مع 2ك 5 5
 ةمايقأاموي علق ظني بساسلا ءنمدسم لف ل زك لسع 0 وسر لاق لاق هع هللا يصر باطما

 سانا" نس 0 لاقامهعهلاىدر رساع نعال 96 يملا < اطلداو هد يجسد يب الأ

 2 -5 0 مع هه مماند د يح جر لسو هيل هنبأ لص لوسرام نم لاق وك ادني أآؤأ جحا هيا هلل ايهج أ .٠

 ١ لاقودحورو هاد ةكىسععر 3 0 !لاقواللح مهار اذن اهنا نأ
 3 0 3 دما ع

 مبعد كمالكت عع بق لاقو ملسو هيفعدناأ قيما !لوسر هييلعح ع هلا! هاعطصأ مد ارح 1:

 مداوكلدكو وهو هلا حور ىسعوك لا دك وهو هلل!” يجن ىدوموث ادع 5 وهوهنبأ لح يهارنا نأ
0 

 ا
1 

 ا هللاانانبىديف ! اوماحأ هما يعل مري ع صرت ةيدلام مويا دهم مث دع نمماستواو القرم

| 

 ا ٠ 1 يس 3
 ا مدل هع ةمايقلا موب رجلا 2 ري لماحاب هر ال ومنا بح واللا ء وهو هلت ها هطصأ 0

0 
 مالا ىاح دار نم ل 1و 0 رثالو هايمأام ِ فتعمل واو مهاش لوأأا و كالو هنود نف 1

 اللودللا لعن الاور مل والا مرك نأ 1 الو نيم اولا أرقت يعموأب يلح ديو يل هللا سععيف

 هننأ لص هللا لو وسر نا هدعفللا جحر ن رس وره 0 هريعوي ذمرتلاهاور رقع

 ليلح يهار ! ر خطيريع الوق لئاقيفاو ةمايقلا موي نوش الان <ونو ىرحألا حلاق لسوهيلع
 مراجاو يتم' ييف دعو هلأ نأ وةمايقلا امي دج داول يوهم بيلا اونا ! يفص ىسومو هللا

 ٠ 26 ه9ييعرادلا هاور ةلالاع ىلع هدجيالو يدعم اسي الو ة دس مهميال تالت نم

 : اذا احورح سانلا لواانا سو هيلءهلنا ىلص هللا لوس رزاق لاقهدعمللا يصر ك لامني سا نع أ
 | اذا مرشيم اناو اوسح اذا ميعتةتسماناواوتسن اذا ميبيطخاداواو دمواذا هدئاقأبأواوثعب
 ا 50 د ىلعمد < اداومرك اذناو يديب رذتموي دمحا ءاولوي ديب ردئموي حيتافملاوةماركلااوسبا

 د دوتسملا ولولا نودكملا ضييبلاو ي ذمرتلا»ا ور روثتم وأ ولو ١ نوكم ضيب مجنأ اكمداح لا يلع

 ناكاذ !لاق " مسوديلع هلا ىلص بلا ناددعملا يغدبمك نب اهبانعاشيايذمرتلا ىددد |



 ديك ”؟ ا“
 اي ةررباج نع ءالك؟ هر منريغ مه ءءافش بح اصو مهبيطخو نييبدلا مامات كك ةمأ رقلاموي |

 ا 559 نييبلا عاحااورفنالو نيلسرملا دئاقانا 1و هيلع لمهن لور لاق لاق هنع

 ا لاق لاق هنعهللا يبذر ,يردخلا ديع هيلا نع 6 3«يمرادلا» هاوررشتالو عنشمو عفاش لوأ ْ

 ا نمامورشتالو دج هاول يدييو رغالو ةمايقلامويمدأ؟ دلو ديسأبا لو هيلعمللا ىبص هللا لوسر ْ

 أ( يدذمرتلا هاور رثتالو ضرالا هعق قسشنت نم لوأ اب !ويف اول ل تالاو اوس نش ةمد ا شموي يبن

 أأ هنعقشت نمل اوأابا لاق سو هيلع هللا ىلص يبنلان ءدنعهللأ يصرذري رهيلا نع ا 0
 |( موقي قل الخلا نمدحا سبل شرعل ملا ل ريمي نع موقام ةدلا لاح نم ةلح سكس اد ضرالا |

 ١ يضرم اعن :: ةبققع ن نع 267 96 سيغ# نسح تي دح لاقوي ذمرتلاهاور يريع ماقملا كلذ ط١

 (| ىلا رطنال هللاو يفاو ماع دييتااو كطرف ينا لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هدعهلئا
 : ايكرتتناكيلع فاجأ |.هلئاويفاو ضرالا ارح جيتا ةم تيطعادقيفاو ل الا يدوح

 ٠ يذددر> عن هلأ دع نع ال6796 لمد يراخبلا» اورابيث' يبسفاش نأ فاجأ |نككو يدع ا

 ! ضياو املا وسماياوروريبش ةريسم يي وح سو هيلعهننأ 08 دلتا لوسرلاق لاقاهيسعهلإ ا

 هاورا دنا ايطي الوهم برشي رم“ : امسلاموحب كم داريكو كنسملا نم ب يطا همي روزمللانم |
 ان نيب لسو هيلعدللا ىلس هللا لور لاق لاق هعدللا يدر سا نعال: اسم ميما

 يدلا رتوكلا اذه ده لاقلي راجي دمام 9 اةفوجلاردلا بايقداتقاح .ريسان!!ذاةمللا يف ريسا

 اعشاب سابع نع 96*67 يراحبلا» اور رهذا كامه.طاؤاه كي ركاطعا

 هتماودم ني اداه ىداب هقلح نيب يصقي نا هئاادا رااذالسو هيلعمما لسعلا لوس !اقلاق
 | نورح . ل !نح لو هيلعهلنأ ىلص هللا لو-رلاقروبطلارتا نم نياحمت < رع يتم !يتعبتلوموقأف | أ

 ل نوكت ناةمالاهذه تداكمسالا لوقثوادقي رط نع محال ا انل جا رفتو يساح سل واو نوثوالا

 : هيلث ىلسعتلا لوسر لاقل قدما يغدةري رهين نعال >دلكدوا دونأ هاوراهلك ءاينأ

 '| رذتموي ملكتي الو هتماب لسرل 'سزوجي نءلوا نوك اه مه .جيلا يم ا
 ىذر و ةديرب نعال و يراخبلا» ءاوررطس ل سمبل لسرلا مالكو ل اسرأ االا 7

 لعام دعمملا ةمايقلاموي عفشا كرا وجرال ينا لاق 20 0 لوسر نا هنعمل |

 : ناهنعهثلا يفر . دعس نع دوادونا ىورو* هريغود ما مامالا هاورةردموةرجشت نم ضرالا

 !/ تررختيتما تلتيفاطعاف يتمال تعةشويرتل ًاسيفالاق لسو هيلعمما ىلصهننا بنوسر ْ
 !| يبرل ادجا_-تررغت يما ثلث يئاطعاف يتمال يجر تل اف يس أر تعفرم يبرأ ركع ادجاس

 | عر ادجا تررفت رحآلا تلدلا يفاطعأف يتماليبر تلف يمأد ت تعفر م ا



 ءكاأ]إ - ا
 !ىمنزاحا لوقف عة دعساو اخ

 اذ

 هاورك الق دحال ردن ال ن ١ث ءاتن لوقف هت لوقاف تل.
 كه

 دحال موقأال هكالبق دحال و ال ا ذر ثرءا لوقو نراح موقويف رطلاةياور يقع رم
 1 ديول 2

 ةبادب تيت !لاق سو مياه ىلع هللا لوسر نأ هدعدملا ينخر ن هس ا نع ة أ كل دعم
 هوا يس ا

 لاقت ترسم الاسلا هيل لي رعح ىعمو تدك رعاه راح ىعت ام دعاهوطح لهلا نودورال! قوق

 حاملا اهيلاوةمءاع تيلص تنص 3-5 يسردتا لاقق بملعد اسنلرأا

 لاقم مال لاهياعىموم هل اهلك تيح اني -روطن< تيلص تياص ني *يردتا ل اق”تيلصم

 ممالالا هيلع ىسيعدلو تيح مح تيا تلي تيلصى 3 'يردتأل اقع تيلصعو لصو لرلا

 نإ لع ص م“ سماح ل 5 رح يبمدقت مانا كلام يلع ءايبال ا يل عممش سدقما تي ىلا تاحد

 ىديعذدلاخ اس اا يعأداف ةياتأاامسلا ىلايت دعصم مال كالا هيلعمد !اهيكادافايدإا ءايسلاىلا

 قايفدعم مااا هيلع مسوي ١ اسريع !ذاعدتااتلا* امسلا ىلا يف دعص مال ءاامبيلع مح و

 0 ردا ابيعا ذاك ةماخلا ءامللا ىلا يتدعص 2 مالا لا هيلع نورأ اهأبيف' دانةعارلا ءامسا

 ةعالاءايسلا ىل أيد ءحمم كالا هيلعىسومابيقا“ ذاك ةسدالاءامسللاىل اي دعص مما 1

 اضيع ها !؟ةردسا_تاف تاوعح عم قوع ىلا يإ دمع 2 مالا هيلءريهار !ابيهاذاد

 نيس بم ىلعو تايلع تصرح ضدالا وت "اوه اتقاح موي يف يل ليقف ادحاس تررشت

 5 لاقم ىسوم لع سدتا 2 22 يش نع يأ اس ع مها رم ىلا تعج ماكلتمأو تدااسم قوة ال ص

 كتماالو تناأاع مولتن نأ مياه ست ال كنأع لاق ةالصو ريس تلق كما ىلعو و كيلع ضره

/ 
 1 تعحرف ميم ١ !هل اساعد رمل عراف يل رماه ىيموم ىا'تدنا ص ”ع وع عم يك رى

 م ارشعيف بم تعج ع - مجارأ ماب يت ءاهىيسوم تيتا احا ردع ينع فمش تدجرد حوجرلا

 ليئارسا يا ىلع ضرعمدا فيمتلا هلأ ساع كي رملا عجراو لاق تاولص س ىلاتدثر

 َت اعدل! تقاح موي يأ لاتم صيف اهنل ف لجو رعيترملا تعءجرءا يباوماقاف نت الاص

 تقر هع لحم 2 هنأ ابميقو ناس وا سهل ةالاص رخسل  كتمأ ىلعو كياع تصرف * ضر ل

 هيا نماهما رمق عجرأ لاقعم الإ ل!هيلع ىسوم ىلا تءحر ث ى رمح ل اجو وعدا مأيش أ

 ةريره يلا نع 2 ٠ الوطم لسمو يراحملاوا دون بلاهادر عجراطوتح لوقي كرم

 نوردت له ةمايقلا موي سأتلاديسانأ مل إوهلعهنا لصدللا لو .رىلاق لاق همع هللا يحر

 ا وبدتو يعادل مهععل 8-3 رظانلاعرصببفأ دحأو رتيعص يق لني رح الاو نيلوالا تلا عجمي كلل ذكر .

 || سانلا لوقيف نول تحيالو نوهيطيال ام بركلاورغلا نم سسانلا غلبت سادلا وجا نم سعتلا



 د6 0
 ضعب لوقيف كب ر لا ينعي مك عشب ىلا نورنا جفاب دقامنورتالا 6 أم ثورتالا

 نم كلفحشو هدي هللا كقاح رم لا وب تمد اينو قيفهنوت ًايفمدأ ربا ضعبل سانلا

 || اموديف نمش امعرتالا كبر ىلا مالا ةمطلا كبكساوشكلل اودجح# كن الملارم اودحور
 ةرهجعلا ! نع يف اهنديتم مدعإ ياهعي نلود] مهلب# سصمي ام دع مويلا بصع يب رنا لاق انقلب :

 ا تأ وباي نولوقيفاحوب نوت اعرب ويهذأ يريغع ىلا اويهذأ يبض» يهسف» يبسعب هساعمك |

 ,| ىرتالاهيننحت امم !اىرتالأ رك دبع ا كامس دقو ضرال الها ىلا تعب لسرلا لوا
 ّ بصعي نأودملامدليق بذغي ملاصعمويلا فس مغيإ رنا لوقواكلا رولااتل عقشتالا اعلام

 ٍ اوسهذايريعىلا اوبهذأ يسع هد يب سعد يب دفع دفن ينوق ىلعاهم توعد ةوعد يل تداكدق هداو إسم ه دع ا

 الكلب رمل انل عدشا ضرالال آهأىه دليلحو هللا يباتدأ نووقي# مهارن 1نوت ًايقريهأر اىلا ||

 دعت بهي ناو هلد لبق بصي لا صغ مويلا سسع يلو تر امش لوقف هيك سام ىرت

 | اويحذأ ايريغ لااوبهذا يش يش يسحام دهتااذك تال تن دكص تك يناودلعم :
3 

 ىلع همالكت و هتلاسريهتلا كلصف هننا لوس تناىموم اينواوقيف سوم نوت ايمى سوما
 هلتمدلبق ب سقي ملا ىعمويلا سم ءيف رنا لوقيم كن رىلااأ عمش ا ديف نام ىرتالا سانلا |
 اوبهذا يريع ىلا اوبهدا يبن ينل يم شايانقن سو ماس تلاقدتيف' ودل تمم دع بتامعي نأو 1

 تاكو دنمحوروه رم ىلا اهاقلا هتككو هللا لوسر تدا يسعاي نولوقيف يسع نوت ايف ىسعملا

 مويلا سعع د قير ن ١ىسع ل اوقف رملاات انل عفشأ هيه ى ءامملاىر الا ديلا مل 1

 يريغمىلا أ اوبهذ أ يسفن يسع يشب درك ؟ ديو هلم دعب يسعي الو دل ةمدإبق تساععإ ِ د

 ءايبالا عادوا لوسرتما دقعاب نواف ه1 و هيلعدللا ىلصأ د نوت ايدل لأ ويحد“

 ق ”افقلطب اه كلب رمىلا انك عفضأ هيف نحنام هكرت الارح اتاموكسذ نم مدقلامكللهشار رفع دقو |

 ' هحتفي ل كيش هيلع اتا لا سحوم دمام نمل هللأ امسي مين رملا ا دحاس عقاف ممل تحاول

 باي قم 'لوقاف يم أر عفراف عقتت مه ةشاوطعت لسكس ًارمهرادمحاي لاقي ينبت دح ىلع ا

 ةنطلا ف اوبا نم نيالا بابلانمهيلع باسحال نم كتمان ملحد ادهعاي لاقي براي يق
 ميراصمنمنيعارصمل 1 نيد نأ هديب يبسف» يدلاو ب اوبال !نمكلا ذىوس ايف سسانلا هاكر مشو ا

 : ىلعو دهان ديس لعمل ا ىلصو لسمو ير راخبلا »اور ىر دب وةكمنيد كو ارج * تكس نيباكل ةعلا ا

 | *نيلسرملا ديس لئا هيف نيع رالا ثي داحالا تيمنا !نيملاملا ره دما أاونيمدحا يصحو هلا

 ٠ «لوسرلا ليضفت يف لوسلاةي ادب :اهامسةريغس ةلاسرماللسلا دبعن ,نيدل ازع ءايلملا ناطاسلو

 إ همالسو هيلعهللا تاواص ده انيبنل ىلاعتهكنا لاق : ةلدجخلاو ةلعسلا د دعب ىب اهصن أ اذه



 كة
 مل ام كملت ياو: باكا كي كلا لَ اوميدلهردقلاةرمم ماسح ا

 ٠ ضعي لع نويبدلأ نضع بالصف دقو“ يس دار ذك 1س
 مهضعب مَهَرَو هللا ملك نم 'مدم ضعب لع مهضعبالضف لسا كلت

 يك اه 10 ةلضافملا فيعدتيف ينأتلاو ةلضافملا لصايحدم لوالا ل اهنلا |

 نمملسوهيلعمملا للص ادمحأ اتيت ىناعت هنن هللا لصف دقو تاحرد يا تاجرد ينعت مي مطعتلا

 نم ديسلاو ركن الو مو آدلو ديس اناغسو هيلعدتلا حلا !اتف لكلا داس هبا (اهوا) هوجو |
 ا يف ام ىيرادلا يمه.١ لصفاهنأب رعتمادهو ةيالا قالحالاو ةيلعلات اعصاب فصتا

 تاجَرد'

 ةرحآلا ارح ناله ةرجآلا يف اماو ةريكدملا ق الا رم هن امصتا الف ايدلا
 ]| ةر ىلا يقييلفح تافعلاو فانا يايا يرام معا ذاق قالاح ال اء ىاصو ال ! ىلع بتره

 هتمأ فرعي دن الو مد ١ اراوديسابا ملسو هيلع هللاىلص 'اق اعاوتاحر ردلاو تأ ارملا يف
 رس سس ها 8

 هللا ىلص دارا رأل !املايقار راع ادرك دياعأ ه١ قامو دى هناك انو اجو غدت ردع ل ريم

 هنلأ ىلد دلوق 008 مهو ارخال و لاقمأ ر راك كال ادكد كنا ةليحع + سرهوتي ىهرمو عطقي ١ ]وهيل

 تح هود ءد ١ "سو هيلع هللا ىل ص هاوق 0 اهبسموعلر ا ردمأب قئاعوي ههلا ءاويدبو ِ سو ةيلع

 الا لليصفتلل ى ءالودريغومد ىلع هدر مداع ىلع لدن صئاصخلا هدهور خالوةمايقلا وي يئاول

 انس و هيلع دلل ىلذ ةريجا هللأنأ (اسمو ]تا ماو قالا صب تلا

 دحاول نال مزيج مل هيارهالملا ني كالذ لمادا نمادح ا راهم 'ًقني ورح اناموهسذ

 55 3 1 ع

 لك عو و يبن يس ل اقو باص ىف اهتمي طحرك ذاعتولا يةءامتلا هنه ملط اذا هم

 نمو دقت اههلرنع هي

 هللا ىلص يب بلان قثالاخلا تعمتتسا ' داوماتحاث ال ديابع» لح وي ل هتئياعح نارمعت همم داو

 ادحو عفشم لواو عفاش لوا و لعمل لسنا( ايسوراف انك بلاقماقملا كادي رس هيلع

 هتوعدب هسعن ىلع سو لعد لصور راتا(أب ملم وز سو ههه لس ملي سمت وهصيصخت ىلعل ادي

 ملوهيلع هللا لصوه .ايتحاوايبدلا يف هتوع د لمص : هم لك ةباهتسم ةوعديبب ل ريك هما لمجد |

 مهنأ كرمعل ىلاعت هلوق يب لو هيلع مل ! ىلص هناي مسق قا ىلاعتهلا 'ن ,'(اهسو )هتمال ةعافش هتوعد ا

 هتايحناوأبب مسقملا دنع اترعوهتايح ىرش ىلع ل دي هناي ماسقالاو نوبمخ مهتركس ىأ

 هريغل اذه تبتيلو ةصاخلاو ةماعلا هك كرا نءاريه ناك اماهبمسقي ناوي دخل 1 -وهيلعدت لص
 لاق لسو هيلعهلثا ىلص هفاصوأا ىتساو هئاوسأ بحأي ما دانق ها دبي هرقوىلاعت هلأ ل نا (اهنمو)

 هللا لاقف هعماب يدون م تمالك الب هريغل تبت ملةصيصخلا هدهو لورا ل اع اي يبا اهيااي



 س يتلا م مد العالا 1! بامساننيرخت لا اعدو ةيسلا قدلسالاو ديلملا ا نم مهيف دجو 1 ا

 1 ةزيجاو تضقنا و كتيمرصت يل ٠ لك ةرحعم نأ (ايتمو) )*: يئامسا قرش أ هيأف فاهديعاي الا ا

 دلا موي ىلا ةيقاب ميظملا نآرقلا يلو لسو هيلع ىلص كيرح لاو نيلوالا ديس ||
 ا ينال مدح اوف تتبول وهيلعهللا لص هيلا عدلا ل كيتو هياءرحملا م ماسلا 1 أابمو ) ١

 لصفاي ىعدنمن !فرعلاب ماعم ذهو ملا هعساي هاعد نم هيلاب ,رةأوديلعرعا فاصوالاو

 | يعدتال*لئاقلالاقىتح همارتحاو هميطعت ةيس مل ايمكلذ ناكةفاصواوهقالحاوهئامسأ

 هريغشأر حء٠نمزاععالا قرباخأ وهام ملسو هيل ءهسنأ ىلص هت أرعخ# يف دح وهنا '(ابمو ال كألذ نلتماأ 1

1 

 ظ

 غامسالا !لصفانو اعدنمةلزنم نأ ناقل الخال ا 3 ٠رمقلخي الو فاصوالا نم فص وب رعشنال

 ا
 م

 ام راجحالا سج نال حملا نمره .ىةداملاق رح خان هتاف ةعباصا ني.نم ءاارحمتك
 راجتأ !نم غلب !هعباصا فرو نم ءاملاراجتلاب ملسو هيلع هنن  ىل لص هنازحي عمم كف ءاطل ادرج

 ملسو هيلع هلل لص هللا لوسرو اهرقم يف هميع داق عيمكألا 'رناىسعنا(اهتمو!ىسوللر ملا

 در رح الاو اهناليس دعب اهم . انااا مدحا نييجو نمد 6 هيد ىلع تأ اسناد تيدا دا

 <11 نم لو هيلع هللا ىلص مهايح ا بكسدلا ت ارسال (اهنمو )ابسمه دقع دع اييلارصبلا

 نادال اةايحو ناميالا ةايحنيب ناتشون ادنالاةايعى دع مايحاو 3 !ددعرتكأن ءاعالاب
 متو وق واطاوحا وهتما__لئاعاردق حالا نمءاسالا نمين لكل تكي هللأن نأ( اهنمو)

 اوباك امناو سانلل تحرحا ةماريح مهن !ىلاعت هلي اريحا دقو ةدهلا ل اهأ رطش لسو هي اعمللا ىلص

 ةلاحالو ةفرع«نم اف لامعالاو _بلاوقالاولاوحالاو ىراعملا نمدن اوفصتا املرمالا ريح

 ملسو هيلع هلثأ ىلص هللا لوسر لد امم لحور شا ىلع برقلي ء يشالو ةلاقمال و ةداعاألو

 ناك ىده ىلا اعدنم لسو هيلع هللا ىلص هلوقا ةمايقلا موي ىلا + لمع ن مرح هلوالاهيلا اعدو
 كيس هاج دقو ةبترهلاهذهمىلا ءايبنال ان نمدحأ غلبي بالو ةمايقلا موي ىلادن لم نمرجاوهرجسأ هل

 رطش عفتدق سو هيلعهللا ىلص نراك اذاددلايعأ م معفنا هيلا مهبحا وهلل'لايع قلحلاتيدحلا
 لع برقلا يف سو هيلع هلا لس هتلاقمت كرمت ج مقن امناع ءايبنال ا نم هريغو ةدجلا ىل



 | ىلا افاعم هتف رعم رجا ل أم ملسو هيلا ىلدلوالااهتمانم فراعنماف علا يهلردم ردق
 ملو هيلع هللا ىلص هلاوح أ ىف ذ'اموعشم هلا > ىلعهر جال تمهلوالا هتما نم لاح ي ذ نمامو هفراعم |
 ا
 5 هيعمل وقلا كاذرجا ل اذه لسو هيلعهلتا ىلص هلوال ! ىلا اعتدنا 2 !هب برقثي لاقمي ذنمامو 1 1

 بن 3 كرو ة ةالاص نه ل حو رغ هلأ ' ىلاةءارقملال !اعال ا نمل مم نما هوهتلاسر غيلتو هتلاقم

 ل ملا اموهخ# لماع لتمر وديلع ان ىلا داوال اشم ص ووهعور اص ورك د دو فورعمو ربو دايهجو

 هلوالا هلال دو هداشرأ هتم نمدج 1 ةيحسؤس ءوذيلع ةحرد ىمامودلاع' ىلعو رجا

 هتعأ نماعد ىف نأ كلذ معامل ودحر مو لسو هيلعهمأ ىلد هتح رد ىاموع اهرج 5 1 لأ دا 2 آعونلأ :موعح ..د 1 اى مقسأ 1

 اددنال مو هيلع هلا لص اسيل 1 00 هج هن 1 ا . دلع مراسل هيلع ساما دع نحال وديلا لأ عفيع

: 
 | ا

 | تغامنأ دق نيكي ريدم سأ أد د ىلع دال ذب لمح مرج هل نأك ه سد همس ىسوأ ىذه

 ا
 3 1 1 1 سس .
 | قمل ىدبأ مرتك 0000 ص لح ديد راسو هيلتدلا ىلص يل! اس طعع هلع ءاكن ع مسالا

 : (أممو زد مم نم دتاهام قياما أ ودحلادتسا نضع ةمماولإا ١ كاع اس 2و ىموعشم ٍ -4 21 ها ع 1 . 3-7 ١

 ا نسالاو نحل ىلإ سو هياصدنلا ىلص اسس نذر اوهام اج موق ا يبا ل 5 نسرأ لح ورع هلا نأ
 سوق ى عوام ب 95 ىل ودل تدع ىف انو ماودنم ىف اعيش اناو تؤ سس ىلا ىلا 0 0 2 كا ٠

1 

 1 . ه0 ' 0 01 5 . 00 0000 ٠ ٠ ١
 ا اتمعل :تولو ل قع دياعدملا صعق تا ودع ادمان ل ةراكوشتا لا د ةاتكورأ هيلا سرا

 أ :

 هيلع دلل ىلص هلأ ل : د
8 1 0 1 -5 ِ . 
 وحرك لمد ردع رف لق يقنع مدل نن 2 ادح وو دنا

 ماك و سدقم'يداو مكاو روطلاب ىموم راك قاعت دم ناادموادل ركرمال ور دارس الاؤسو 5 2 ه0 : 00 5 2 ا م
5 0 

 لاق لو هلع هعبا ىلادلا (اهنمو 'ىلعالا , ماكل أي :ىح ا ةردم قوس هيلعدعأ ىلصاسيف

1 
 086 اء نو ىقنالاخا ن قرح ىمقملا ةمايقلا 3-3 وول ءاجادا مهأ نى هن ورح الار

1 
 ! موي م مد اادلو ديسألا لاقي ةءايقأأء وم هدقدقد قاعه ددأ ول ل اك '(اس مو اةنخلأ لحدي

 | ةناريجأ انو ةيلعللا ىلع هنا( اهممو )ععشمل داو عيا !ءاورقلا هع وشي نمل واو ةمايقلا

 1 ةلرسمةليسولا ملوهيلعمها ىلم ل لاقد' (اهسو) ميهار 'ىتح ةمايقلاموي هب 5 قلخ ا هيلا عري

 ' ةليسول' يللا سنمموهأبا نوكانا وجراوهللادابع ىم ديعلالا نوكتنا يغستال هللا كيس
 ! تاحريس افلا نوعبس ةنطلأ هتما نم لحدي لسو هيلع لص هبا (اهنمو اةعامشلاهيلعتلح |
 ١ يذلا ضوحلاوةنملا فيس لو هيلعمللا ىلع هيطعا يدلارت وكلا( اهتمو)هريغا كلذ تبتيرلو أل

 أ انامانورح الاي ن حالا نورح الا ىه لو هيلع هلثا ىلص هلو 3( اهسمو )قوما يف هيطعا
 | هلبقدحال لحت ل ومئانغلاهل تلحا لوديلعما ىلسفلا انو ١ لئا دفلاو بقانملاب نوقباسلا ا



 يفر سل
 ع قي 03 2 مسج سباب يح مس مس

1 

 ا هدهواروبطاهبارتو 2 م ضرالا هلأ تلعجو يم لا فوقص هقمأ فوقص تلعجبو 1

 لاقف ملسو هيلع ا !ىلاعت هشانأ 1 اهنمو ) هتنت رم داع ىلع ل د صن ءادحلا

 ماظعتساب نطلا امم زماثعل' يب هلاعي ىلع ل دي * يبل ءايظعل ماطع أو ميظع قاد كَ

 ايأورلا اهدحةب الت يبو ىبسولا حاوباب لسومينسملا لس دك قاما 5 (اهنمو) ءايطعلا ظعا |

 هناتكر !(اهسمول 1و هيلعهلا | ىلص ليرح ممسلات انلاوةط اوريغ نم مات !يفاتلاودحلاصلا
 لصفملاب لصدو روبرلاو ليحالاو ةارودلا هيلع تاقتاام مي ىلع لقتم لسوهياعهللا ىلص ْ
 ا | ااهسوا تيدا قءاداكا ارحارتك او ميلي بق نم كامع لقأ ملس ودلع ىلع دسمان 0

 وكي ن ١ نا هريحو ضرالا زوك 5 معيتافم ملسو ةيلعمللا لص هناع ضرع اجورع عمان

 أ اميب يم يحأأ يعاين ْس باقم عشا وتن 'هيلار راشاف لك ردحر راتتساهادعامسو' جلماس

 ا ملسو هم للعلا -!لسراتح دعما د تركت كلاعب د ودل توعد تلمح ادافاموي مشاو ا
 كه

 يم - ىلع مل درا اناا ءاايلاو هسعلاو ءاحرلاوددتلا ىرولد يدك اءالوعت م نوكي

 م !نهدمدقب ن مق داق يلع اها ١ ياحاعي ملودتم فق لب اب «تاعلل هم روسو هيلع

 هراضو ةوفعوهط يأ اطول لعمل لص هقالح حااماوا 0 لحوعا ا ءاينباللا

 ةعوش تل ن 07 لشامو َى ةااساللا مراكم ماعأن اجدباوةسعلل سمعي هن اودميلو هركشو ويهتست و

: 
 هتع“ رسحو هت تع يع و . كم وقت رتموهسلمو هلك ام كيس دعصاوتو دلدتوهعوص+و

 1 ع .

 |[ هتطلعودم ”رولامم و لادم 'رودعلاسر»ابعأب همايقو هتريشع نأع' ىلعدص دود جم الأ صلو

 يف مهريعو هموق ىد ”نمدقلامو هتك ءالءاودللا ني دةرصن يف هتدهاجو هتدش ونيرباكلا ىلع |

 اما هتريسو هلئامت يف دوجوم اهنصعن و هللا باك يدوحوماسق املاء ذه ضعبف هتن رعو هاهو

 هيلدا ىلص هتدشاماو ' 5600 هلا نم يسحر بف ىاعت وق يد لسو هيمن ىل لص هيل

 ْ وا معد ُ

 ا لع ءادش أ عم ني ٍذلاَوم 1لوسر دمج لات هلوق يع نيس هع رو رافكلا لعلسو 1

 ىلاعت هلوق ينههتما ضر اها ىلعإلسو هيلع هللا ىلص هصرح اماو ٠ مي امَحَر افك 1

 نيم اب كلَح صيرح نعام هيلو رحمن نمل .لوسر مك "اج دق

 لوس

 اق'مهنع لوف للاعت هلوق يه هتلاسر ءادايف لو هيلعمنتا ىلص هصصصن ' امأو د ميحَر فور

 ةنامزس هيلع هلا لص هتما لوز ا ىلاعت هاد نا(اهخمو) مدللا هيلا هجوتارصق ولو موب تن
 5 1١ ٠ ةيذ 1 1١ . يا



 ىلصدخ ةما رضحا هلا لا غيلبتممالا دججو دابعلا نيب كح ذاهننا نام ماكتملا نملودعلا
 ءايبالا نمدحال تيتثل ةصيدخلاهذهو ىتماب ماسر ناس انلا ىلعنودهمشيو ل سوهيلعمللا
 ظفح(اهتمو) للص االوع رمي ةلالاض ىلععيتجتال أب منان ملسو هيلع هللا ىلع هنما ة متع( ابسو)

 ةلك اوصقني واةلكهيفأ هيفاودي رين أ ىلع رورح لاو نولوالا مهحأ ولد مسوهيلعملل ىلص هءاتكأ

 نم رجس !(اهنمولل ايحال اوةاروتلايف لي دمنلا نم عقوام ىنخي الوشااذ _:رعاورجت

 لبقلام رانلا لك أتم نيب ارقلانودرقي مهابقنم ناك -و هيلع هللا ىلص هتما نمدل لبقثيل
 لإ 50 ىلاعت هللا لاق كالذ لتملو اهضتاغم هبحاص مص لاقي ملام عدتوأبسم

 06 تعب هنأ (ابنمو) ةحرلا يب اناةأديعةعرألا ملسو هيلعدتا ىلد لاقنيمل امل ةَمْحَر

 هب مجم "أر وهنحأ هو يب برعلا قافوار رامتسا تيدا هل رصقحاو لكلا عماو رح لو هيلعهشلأ

 سلا لهم هل زم ةاماعص' نم لعد هكا كرشنلا نمد رو هئايبلا لعل ل تكو

 ل اوما نيذلا لنرإل ماءادلوقل ةككالملا سلما رشا نصا دال هيكلال و

 ةقيلخلا ةيرلا ك”رال 0 را نم كن اانا هير اليخ كيو تاحلالا

 انلمعو اوم .1نيدلا نا دلوق يدك الملا لع دز الوم دحوم وهعرتح' يآ قلطادع ا نمدوحأم

 نم نما نهيةعللا فرع ١ صول طمالأ ده نال تاخلامأ !!وامعوا ويم دق اتا
0-2 

 وهوارلا نم ةذوح امةدر لاليت راه قالط ال ادلع مايقالا ىف ذا رداتلا هدا ليا رشنلا

 ,يحو نى هساوطاو تاريح مكئلواتاحلاهلااولمعو اوم ١ندلان الاقمب كمت ارثلا
1 

 نار ,بامال اوهويقاتلا هحوأ أوو مث برعلا تك اتكرت امل نمةير ر,لااو دع دق ةعللأ هع ١نأ ايهدحأ

 اولمعو اوس !نيدلا تا فهدا هادحا تل < هلثأعال اك نيتعأ رقاد رار 58

 لضاف' نات اذاو ىقلحلا رئاد ىلع ىرحالاةءارقلا هتلع» دقمرشملا رثاس ىلع تالا علا
 تاطاملا اولمعوا وم .ًانيدلال دفا همالسو بياع تاولسص+ يمال دكا نم لصفر شفلا

 لعقب الا هذه تلدد نيمل أمل ًاَلعاَلَضَمالْكَو ءايننالا ىمةعاح كك دع ىلاعت هلو ليا دب
 |١ والامان اقشم ناك هاو نيملاملا نمتكت الا نال 2ك الخلا سم لضفاو رشدلا لصف! مهعأ
 ءايبنالا نم لمفا ملسوديلعمما لص شا الو روةكتالمل سلما ءايدال ناك اذاو ةمالعلا

 ردق لعبال نيت مونم ىلعاو نيعحردب ةكل الا نم لمفا رامةةكتالا 'تاداس داس دقف ِْ

 تك ع نيلسرملا د ديسو .ايبالا احل اع نمال !نينح ردلا كنت فرشو نيتبترلا ك كنت



 نادك هنيشال ان نحنواهضعبي لب هلع نطنلا ل زةأملا | ينتكي تاراشاو ملمذهو نيملاعلا ا
 ارح نمانل مي نأو ةدطابلاوةرهاطلا هق اح احا عيجو هتقي رطوهتنس يئ هلو كر عابتال ادقفوي ا

 0 علو هللا اتنسدحسو هيعصودل ١ اودمم هقاخ ريخ ىلع هتاواصو هدحوهل دلل او هراصنأو ا

 * ابفورح مالسلا دبع لربازعلا ةلاسر تينا ميظعلايلعلا هللا الا ةوق الو لوحالو
 نيقراعلا ناطلس هن حرمه دقف مييلعوهيلعما تاولص ءايبنالا يبن لسو هيلعهّلا ىلص هنوكاماو
 يديس للاب فاعلا هدعولقتو ةيككلا تاحوتفلا ييبرعلا نانيدلا يبميدي_ربكآلاعيشلا

 ا نيدلا ق ؛مامال ا اضيادب رصو هقرابعي انساك هاوطللاو تيقاوبلايفيفارعتلاباهولا دبع |
 رس سل نا

 نم امآن يتلا قاتم 1 ١ 5 ف َ 1 اهبحرش ةصوصخم ةلاسري عكبسلا

 0 نامت مكمل 2 قدصم لوُسَر ا ءاحت مكْكَحَو بانك ْ

 نيم لكم واود + ًاقلاقاتررقأ اولاقيرصإ 4 لع مدَحأ
 1 هنعشللدذ لقنو« هئرصتةلو هن نمأو دك ريسفت يمدملا وميلفعتلا»ةلاسرلا كاان ىعسو مني دهاشلا |

 | لالح طفاخلا مهنموةيندللا بهاوملا يي الطسقلا مامالا مم هيلع هورقاو الملا سك |
 |( لاقف ةرهاو ةل+ ةروكدملا ةلاسرلا نمه ع لش دقه ىرتكلا صئاعطلايف يطول نيا

 | هبرصتلو هب نيمأوتل ىلاعتهلوق ريسفت يهدم او ميظملا هءاتك يبل ١/ نردلا ىتنمامالا لاق
 1 ىلاهد كلذ عمديمو ىجيال امهردق يطعتو و ا وهيلعلا ىلص يلا هيوسلا ن 000 لا هذهي

 ١ مدان هز نم قلخلا عب مهل ةماعهتلاسرو هوس نوكتم بيلا الاسم نوكي مهجامز يف هك ر دقن

 [( صصخيال ةفاك اناا تعب هلوق نوكي ودنما نممباك مهاد "ايدالا نوكتو ةمايقلاموي ىلا
 | هللا لح هلوق عم كلذ نيبتيو اصيامهلبق نمل وادتي لب ةمايقلا موي ىلا هدامز نم سامه. |

 | ىلا لصيمل ايت ريصيس هان هللا لع هريس نمت ,اودسحلاوحورلا نيب مد ًاوايبن تنك سو هيلع
 ا كاذي ةوبنلاب ملسو هيلعدللا يلد يب كلام صووعاي د الا تو هلا العن الونلا اذه

 ١ سشرعلا ىلعاب وتكم هع"امدأ اى 5 رادو تقوا /!كلذيف هلت بار مالا هدم ميشا !يغبسي تقول

 | اب للعلا درجت كاذب دارملان اك رلو تقولا كلذ اتات ىنعم كلذ نوكيا دب الاوهلثأ لوسردمع
 ا ب ءايرنالا عيج نال دسؤلاوحورلا نيد مد د او يبن ناب ةيصوصخح هل نكي ملل ابقنملايف ريصيس

 ا ربخأ ابلجال ملسو هيلع هللا ىلص يدلل ةيصوصخح نم ”دبالق هلبقو تقول أ كلذ يق مهتوين هلأ |

 ناف تاق كلذب ريملا مل ل امه للاعت هللادنع هردق دق اوفرعيل هت هتمال امالع العا ردملا اذهب
 لح



 6 ظ2 2

 أ فوصوملا نوكي را هال فصو ةوبلا نام دئارلا ردقلا كلذ مبهأ نأ ديرا تلق ا

 || هدوجو لبق هن بصوي فيكف اديا ةمد نيعبرأ عولب دعب كر وكي اعاو ! دوجوم هب

 ا داجالا لبق حاورالا قاحهنا نا ءاحدق تلق :كلذك هريعمكل ذعص ناوهلاسر' لبقو

 , الوقع رصقب ى وءاقللاو هتقيقح ىلا وأ ةقيارمتلل تلاهحور ىلا اين تكتل ق ةراشالا نوكتدقف

 ءامأ
 اهم ة ةقيقح لكما ىوي قئ ةئاقذكلا ”ةكللت نأ م يلا روس هديا :موأب اا الح اعاواهتفرعهى ع

 اهأث ' مد ١ قاح ل ابق وكت دق ل - و هيلع هلأ ىلح يونا جدلا ةقيقك « اتيايدلا تقرلايف ءاشي أه
 رسم

 ثمث وايسرأهعهتن __ ةو'ك لذ ىمأ ييأع صحا ف وكاد دع ؟يتمايقلح يدق لن تهض و !!كلذمّشا

1 

 5 - كا 2

 تكالذ ند ةدوح وم هتقيقك هتمأرك ضراعو دكت اله عيل ةلاسرلاب هع ردحاو سرعلا لع هعما

 _ً هيا 2 ع َة ل
 ةصاعلا هدي لدنلا" فاسضوالا دحق شح ولأ 1 ءابع 0 "الإ رمسلا وحل رج انناوتقول

3 * 

 له اتةيح سوق 'ةيح ىمدل املك كوم اتلاو تلعلا رح انام 'ومدقتم ةيخال ١5 هش نمهيلع
< 

 قومللا ورجل جس ع ماسلا هاوواتياو دواسإاسب كأادك ءديع ريح ان اذ لمعت * هتعيقح عدمت ريسلا هناذد كاك ل < 1 خا ءاكرك عوام راي معد د ةاقح ذم تلا هاذ

 وك دقدم' كلا نع نمدريعو مو هيلدا مربعا ف ديقداو هديكترح مح املااعاو 1

 4 ماع هللا عقب 5 ا ناام دال ودا يع د < ةدند دوح ودع ديلعدم ' كل كارت لع 1
 هيا

 صا ل مع لاحم ديس يملا ة(هاماسم سالاذزع مدع تلاوه يلعن ةلدال ء ثأأد .١ هكع اع * عو
 كا 1

 نم نميوعو ني راجمب ءاحام لو" يت نا رق اديدع لر نيح ل -هةيلعمفلا ىلح يبل 5 وبل هبت ؛,ء.!طامإ وا أ َ / د ل

 اهل بعضي ضاخ نحت فق رايس ودلدأر'ههتردقر د موقت ا مواعم ىلم- رم ىلاعت لامعا ١ عا 0 - ىلا - جا حج أ 3

 ا . َ 1
 ملال تيسر» سو ايعللدر ها هينأتلاو ناهرمأاب ةمولعم ىلدالا ناتسرع ناتابق

- 

- 
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 كادل_ ل54 نمجياما موكا ددعت ل ريطي اما رايح تسح ىلع تادححت ىلاعت هل اعف أ 0

 ىلو هقأح ىيح نم لما كلذ نراقي لكلا مسقسي كلا دونقوفلا نمدحالل رطب م ناو لمملا

 ملسو هيلع هللا ىلع يبللاو قدا دا را الا ايلاشاذ رع لصيال هكا ودع هل لصحي ل5 |
 لودح ميج اري أ ارعف لع نم فرش 2 وخال دل 5م رطعأ قوات ل57 الد قالا ريح

 كلذ نهدوبنلاءأطعا هناو ةباصخ هب ر مسيل الاجل مد واح لبق نمل كل كلذ

 ذحا كيو موس رو مهيب هاو يلعب دقه او عمل ءاسالا ىلع قيت اوملادل صام تقولا

 ةعيبلا نأعا لعلو هيرصتتاوهبن نما وحأ يب مسقلا مال تلح دكالدلو هاذا 6 الا ىبعم قيت اوما

 هير نمل سوهيلعدنلا ىلص ينل ادعلا ميظعتلا اذه رظبات انه نم تذحا ءافاعلل ذح ايت يتلا

 كي كلذ ربظ اذهلو ءايسالاىن وه لسو هيلع هللا ىلص يبتلاهكللذ فرعا ذاك ىلاعتو هر اهعس

 نمز يف هئيج قفت اواو هم ىلص ءارسالا اةليل كلل ذك ايندلا يوهئاول ا تحت ءاينالا عيمجت ةرحالا



 تدع شل
 هلأ دحا كلذب وفثر رمت و هب ناعال امها قعو م هيلع بجو ى بس عو ىسوهو ميحأر باو جونوعد ا سس و7

 | عم ميعامجا للعم قوتمهر رمأ أعاو دل لصاح ىعءمييلاهتلا درو مولع هقوب مهاعقاتيملا

 لعل عدلا تاقوت نيب قرفو هيعاقي ا جمهفاسصتا مدع ىلا ال مم دوجو ىلا عج رارءال تالذ رحأأتو ١

 ا سوا عج نع دس اسس سجس مج + هس حاسس ميس خب ع اصاب انس ا ميما جات يي ينيب نتصل. مجسم مس امس تسجل سمه عصب ميس. يتم تحس سيخ جس تيما يا

00 

 ىلص بدلا تاذ ةيح نمو رعءانلاةهج نم والعاب نانا ةيلحأ لعق لحمل لوبق |

 الب ةعاشا ممر مهص يف دحو ولع هيلع ل جمس

 ضع ل رادي كال هتلاح ىلع م ب رش ىلع ناءرلارح يف يسعي اياذملو كم

 هل ىلص يبلا دعابتا اق اأادمالا دهر مدحأو وشم دما دهن هاد اويل هنأ ص يملا :١نمءالق ا 5 مددأو وكعب 1و ءادح ٌ دآ ساما

 مصعلا دوح وةهح نماعاو عب رتل سو هيلعمقا

 نمأ بيقاهل اكومتلاو , اراب لو ةياعشللا ىلح هاوي ةعير متن جاع دم اتسنل
 يس

 تكالدك ٠ يشد: صقني ل هلاح ىلع رك يبوحوهمالار ان قاعي 5 هن هن قلع وبث ىحن 5 أ 0

 ري رعسما باك عد وحونوميحأر , اوىموم نأ زيفوأ هنأمز يف سو هيلعدلا !ىلص يبملا تعب وو

 ةنوبسك ميعما ىلا اورو بياع يب لو هيلعدتلا ىلح ياو مما ىلا مهلا روم موس لب ع

 ىلص هسعبب مشمدقو ماستال اب را لوصالاي يامبعلار راسن خم قدس وشو مع لطدعأو لع ”اورعا هلا سرو
 2 كم

 ليس ىلع أ ا_ءاو ص معا الس يلعأا خوردلا نهدف فال 0 عشب دأسكع أ يف ف لو هياع هلا ا 10

 يل 2 2
 ةيسأأب تاقوال ا ثالت يف طسو دياعدلن أ ىل| يب لاعبا دس نوح لب صيصخت الو حس الوا حسلا

 ةعب ثلا هده ةماللا هدهىفاهسسلاب تقولا اذهةيسو مو قام اهب ت-احام رمال تالوأ ىلا

 اع ايعبس ناكنيديدح ىبعمأنل ن ادوبو تانوإلاو صاصخالا ىالاحا فانت مكحالاو
 نايف ةمايقلا موي فل هنامز سنا نطنانك هعاكسس لا ىلا تشحن وةيلعمتلا ىلسدلو قامدحأ
 لسوهيلعدللا 00 مرح اورلوأ سانا عيجفبأ |
 دوجو دعب امنيد لاخلا قرتمي اعاوهاحرشام ىلع كللذ لعد زدنا نام لعاب هنا ىطن اكل |

 دق طورشلا ىلعم حالا قيلعتو كلذ لبقامو ل2 يعن رال اهعولب وسو هيلدا ىلح دس

 |١ لحلب وه اعاقيلعتلاانهايف ىرصتملا لعافلا بسح نوكي دقو لباقلا لملابس نوكيا
 ادهو هنا هيطاخي يدلا فيرشلا دسألاو تاططشلا عامس ملوبقو مييلاتوعبملا وهو لباقلا |

 لها لجرلا كلذو حي ليكوتلافا "وفك دجواذاهتنبا جيورت يالجر بالا لكوي 3
 كلذو ةدم دعالا دجوي الو ءومك دوجو ىلع ىهرصتلا ىقوت لصحيدقوةنباتهتلاكووةلاكرلا
 + صئاصخلا ةرابعتهتاهطعلل ىبسلا مالك عشا ليكولا ةيلها وا ةلاكولا ةمعج يف حدقي ال

 | مديجو مرك هنعهنلا يمر بلاط يبا نب ىلع اق ةين دالا بهاوملا ي يئالطسقلا مامالا لاقو
 و هيلع هلا أ لص دمج يفديعلا هيلع دخلا الا هدعب نش مد [ نا ينهثا تعبي

 دسطلاو حورلا نينمد . اوايم تنك

 ”يحاوهو تعب نأ



ما تملا ىف يئارعشلامامالا لاقو ٠ ا هموق لع كلذب دهملا فح اليو ةنرصخل كوه. نامؤويل
 | لا

 بنا تالا نسل ريع خيش لاق كلك رهاوجلاوتيقاويلا نميت التلاو
 يف ايساك باطقالا ب طقوهذا ملسو هيلعمللا ىلص ده حو رنم نيل سرملاو ءايبدالا مي دسم

 ةيلوو يبت لك ةدمم وبهار حاو ًاللوا سانلا ميم دمت وهف 2 رييبتلا ا هيوك تحمي هطسب
 ىلادادمالا كاذب هلص وف هب قحال "يلو لكت اي! دمجو بيغلا يف هبوك لاح هروبظ ىلع قداس
 وهيدلا بيعلا ىلا القلم» هوك لاح يفوةداهتلاملاعيفادوجوم هوك لاح يف هلا ةششرع

 نيمدقتملا نم ملاعلا نع ةماعقنمريع سو هيلعدننا ىلع هعلارراوبا نافةرحلادا دلادجزيبلا

 تا

 لقملا ها قاحام ل واةياور يو يروبهثا قلحام لوأ تي دخلا يب درودق تلق نآد نيرحاتملاو

 01 او هيلعميا ىلص دم ةقيقح نال دحاو مايه دعم نأ 3 نا هيلي عملا لك

 الأ ءايبالادمم لو هيلا ىلص هنوك للعلا ميلدلا اشتاق نان ءروتلاب ةراتولوالا |
 رصاص ل ماس 1

 إ ىدهن ب ذل كل وأ ىلاعت هلوق شاذ ىلع ليا دلا نم باوحلاو + ناوقلا نم هيلع روبطلاه |
90 | 

 أأ مع
 تيدعتما اذام نطالا يلع بيلا ىر مس يدل كادمرد تاده ناي ةدكقاب امها دببق نبأ

 ١نا وأو ارهاظك ل ةي رح آل اوان اب كال ةيئوال د كادبعءادتمأ كاد كأم هادم
 سس
 ل م أم ايه تنك تيدح مدش هد! لم [سو هيلعهللا ىلع دل ىلاعت لاقل هاب ررقاهريع 0 1

 َ ١ : 1 . ِ ا
 مامالال أك م ةعب رشلا كللتب دتتع يق هدع يئادوبهدر وص سن ىلء مادقن يب ل مك ..طلاو

 سندا يو كسب ا ظ2ظ001 يلمدم ح حور ' ام تلق 2راد ينارعتلا |

 نيع رالاو سدال 1 تالاةيس ديشلا ه < < ع دكارسال و ف ميعب بس 'شاع» هلك ديف ةقطالاإ

 دعب لا وايئ وسلا دس رم لو ديلا 092 وبلع لق روكا ملاملا_لاخ هئاتالكو

 نم ماشالا اهل رت ةمايقلا موي تعي نيحملاعلا لاحو مالا ةلرصص لو هيلع هللا لص هتوم

 قربا لاقو ل اقم تعي نا ىلا ياسو هيلعهننا ىلصهم' ل اوسرتام نيج مشات هلك م ويلا حلاعلاه

 لس هنأ لعأ يعمي ناالا هع اوامايح مومن اكول تي دح يئ ةء 0 ا وصلا ادااو عباسأ' ب الا 1

 يسم ميم 5 0 5 يدعم

 سس م يس سس مس م ص يس مجمع بد جس بجي جب بجي جس بس جس سس بوت جب جوج جبس اعجاب بدا يصفي سميع جيوم يحس سيتم ب هيي ميج هابي بخس

 ىلاعت هلوق كيس هتوببو مهيلعهتدايسب ءايبنال ا ىعدحا يدلا ديعا ءايبنالا ي 18 هيلع 1

 | هتلاسر كمكتي هلأ هك وبا 5 يك امل يأ قاثيم' هللااَدَم

 لس هيلع هللا لصد حل يثلاكالذن ناكر اال: « يشب يب صحبي لك .سانلا لك 1
 أ[ ةعيرشلا كلاعب هعفمن يف لسو هيلعدثل ىلص هل تئانوبفهروبل لع مدشن يب لكم + ؛دلاصالاب
 يفارعشلا ءالكى عشا صئاصخلال !و ايف يطري لالالا هعدلش كبلات ,.دلا قاتلا هيك



 بابلا مولعيف جيشنا هلاقام ودق بكر اسما دنيا ملارئاس نم لف لسو هيلع |
 نموهوال 5 رح االاو ايندلا يف هلاني لعق لخا نم دحال سبل هنا نم ةياععب راو نيعستلاودحالا ٍ

 اهنع نورحاتملاو هتسعب نمز ىلع نوم دةلملا ايعلاو ءايينالا ءا وس سو هيلع هلا أ ىلص دمج ةيدطأب آ

 هر لاق لوقافا نويع ل شنأا' اهو سو هيلعمما سوط نع ناي ينقلاعتارابعوةلياج دو د
 مدقملا دأقثاواطلا شعم (اال روان ديس ىلع كدا وم سو لص ملل ١ ) فمما لوقدتعمتلا |:

 هللأ ريعهردق فرعي ال وهدنعور ادق بس : !نمكلذ لكد ركب نيقولعملا ميت لعل اصملاي و

 يلا ةكرلا !وتاىآلا ىم همالتلاو ةطساور ريع ىهقيتأ ادع ةمعرلا نم كرا و لسو لص ىو

 سويلم ىل لص هيلعمالاسلاوةالصلا لصوو ني وات ىلا جاتحيال هرهاظ وع اوةدايرلا

 مهمدللا عقم نيكرا املأ ضع ل ااقدقو هركدب ليطن أ العميف روك د موو توحد ى محتال

 سو ةيلعملا لص يلا ىلعةالملاالا ىللاعت هن 'ىلا ل اصويامريصي ونامرلارح :1ينوي رملا+ دعي

 ةاللصلاالا دودرملاو لويقملا اه لاعالا عب - نأ لع اعلا قفتاهع :اكليحو ة ةطقي و أمانع

 وك ماو مل وهيلع هللا ىلصدل مارت اخو عوطقمابل انس وهيل ىلحيبلا ىلع |
 رش ى هس ماع ٠

 ٌ 7! كنييبنل ا قاثيم هه ذخاذ َِو ىلا هلوقه لكل! لص, أ سو هيلعهلنأ ىلص '

 وتو“ - 1 أ كي
 ٌةنوصنت اددب كمون آ*ْكسماَمل 2 قدصم لوسَر "اجت ةمْكَحَو باتك نم

 هنرصنيلو د نأ. ويل حوحو ل سوهيلءهنلا لص دعم ثمينا قاتل هيلءذخاوالا انها تعباق

 نأ ىلاعتو هزايهس هل عيا دهام انا وبن هيلءامدقمودل اماما سو هيلعمللا ىلص دم نوكمل

 هناش ولعو هلضفي مهثي د ربع 7 هيا هليأ وأ ارا اغأ هنيلسرملاو نييبدلا تا لسو هياعملنا ىلص ادم

 هيفنوكي نا نكي و نيعجأ مهيلعو سو هيلع ىلص ملوسرو مهيبث هناومهيلع مدقملاهئاو
 ربظيو ءارسال الل | ميما هاوكيايندلا ي كلذ ربظ دقوا. لعن ناانيلع مرايالو رحأ ع

 / ايظعاليلجالا_: لا اح ملا يطعلا يللا نم راح الاعةلجلابو لعورع

 هقلاىلص ددسن وك دك ب امو روك ذملا هبات

 ا هللا ل صدم محعدقو كشاللب نيرح لا ونيلوالازعّقو اهناي لو هيلع هللا ىلصاتربحا دقو :

 دهتجا» بوهومو موهغمو ل وقعمو لوس لع لكل متف هيتوا تيسدلا معلا لأ مسوهيلع |
 | هقاقلح اع ءاهئاخيلسو هيلع مننا قلص دع هيب ع ىلع للاب معلا ذحأي نه نوكتنا يح اب :
 ىلع احرش سورديعلا نا مراادبع يذلا يديس هللا فراعلل تي ارواج قالطالا ىلع هنلاب ا

 ١ لع وشموع هلا ىدر نآايتفلايبايودلادعا اديس راعرعلا رح ونامرلا تنوعت اولص |



 دي ع

 ةحلصلا مههلع م ط ملسو هيلعهشا ىلص هنم اضيا خيل دا عقودقو ملسو يلهم ىبص هتعب رشب ْ

 مهر لعاوت 3 ءاينالا حاورا قل دنع ها ى مرر رعبا تسي لح يف ارسال !ةليأ ماللاو ١

 ياسرا يدلاهعدجلا لاقميفر ىلع نكماناوهن رىلع تا 6 اق لسوهيلعمما ىلصا دمج نام

 اغا ينلعحو ينل زك نايت هيف ناقرعلا يلع ل ( او !اريدنو ب سال م ىئاملة حد

 هللا ىلددلم عفت و هو ميه ارياملاقأت وهن رلعوهى تأ ةاورتاود هت حام ءانب مويهارأ ىل !اقماتاحو

 ا ا هذامهسم .ناعالا 7 لعل كا وه ادبو ممسَو هيلع

 امتكاهدحأ يدلا طيلعلا قاعملاب ءاموامال لام يلع مس قو بيلا لسو هيلعدلل ىلع
5 0 2 

 8 قاتيمل أ دَخَأ د ِظ لاق تيح بم نالئاقلا ليغ هحرتبالا رفعايحو يلا نييلا د

 قاع اعلا ادهاع لوميلع هللا ا ىلص بع ماصجيال + 'ىل ل رالاي ع ااع نك اىناعت ودب اصح هلأ

 ماعد اك كالذ ناكناوب“ الاي هناجر كيلا ءامالاهر قالا دع ياست دع تانجو ظيلعلا

 ماديعأ ملح 35 هللا ىلد همم ال يسم منال ميلتلا ققع 1 ناوامإ !ييلاةلاسرلا توبتوهوامأت

 0 اك : روكي ومالسلا هيلع ىسع لربي نامراارح 2 1يفوه 12005 2

 ا
/ 

 ا
ِ 

 ِ مييلال ع ءهءاهلاملا قهارش كيل ايكالا لدم كلادو مامر يهب رتسلا هتروع# م

 انود#م تاقأا يديسرددلتو ةء1سو ةياعدنلا لص هنمالا ميمععلا 3 مش غدا يتلا لمع ناواقاعتا | اي

 لقت يحب ها اعف
 9 | كلا قاخال 4-1 تثتأو نضوك . اعأ هيلا لوسر تناك

 ١ يلعو يعاايدالا مع تنم ادقتالاو ةيرشلاهتروص تبيح 1 رد هلك ادهو

 ا ريطملا هال خل مميت سدت ارو ونهو نيسوه ل راكأ دعو ل 1 رال' يآ ماا كاوةداصلا

 | | لكآالا لمجال ارقملاا بع لاب يتلا اسال مجالا مهرالا تاححلا مره اقلب اوماتلا
 ا ىركلا ب اللاب 2 معلا تادلا دويتو .عةراع يف + وا يراكلاةيحز زردلا ى حاضويو ىمحالا

 ةيحاال و دجفرعك ةناحيس قحطادحاى ءرعاش ىلوأ مان وه صخو روسو ةتاقوتتر ردو ءاساللف .

 صاخلل دم لا وه ناك ادهوماقمد آ"يدر معلا لو ديلعللا قلص دلو هتبحكى 2 بحاالوو حلا

 ا هلو لو هيلع هللا ىلص* ةواعلحو هناوب لكلاو مادو مهتطساو وبه مهيس نأكت يحو ماعلاو

 لاق تيح ىو ءلا ادت ملا سيدي رد

 ا ءاسنالا ةنأوت اسأي ءايسالاو مولعلا _ تاذ كل

 يق ًايساموم دقت امو لاقيفارعشلا ىراعلا: نعةقال ركل هه !ةرابع لقن نا دع
 ااخييسمل



 انو كلذكو ار .ذنَوا 20117 لانس و ىلاعت ءلوق نمدارملاهضت

 * لكلا ىلا هلاسرا قى ققحو هتقيقح لعموم اورصخلاون انيملاملإ ةَمْحَمَأل ضاقت

 ادهم نإ ملعاو هصحلم امراونالاهعلاسر يهب هلئأ فت ني دإ ١ يصوم بللوقاصيا كاذديؤيو

 تعا ىتح جاودالا| ملاءةيس مهتاماقه لسرلاو ءايسالا عيج ىلع! ي ذل اوه سو هيلعمللا ىلص ٍ

 5 ١ لكم - تادلا ريع نولقعيال مس اكول هحةرصملا دوبمت ف قارع: لالا ةدش

 0 ةطس اولسو هيلعمشا للم هنوكص يب ١ ده نم مرلي الو ةي د هللا ةرصقلا ممل متدأ

 هانركذامدي يامىمالكت ا انلط' تحبملا ادهثيسةيسور ديعلا تايبال ا ىلع ريبكلا احر فو
 مدقب القدي ولات ا_ءاملا نمولاق ٠ ةقيلعل ا هذه نم عضاوم يي أيسام عم حج ديامانح

 دوسال ارح مالاىلأ تتعب هلوقو رورخ ال اونواوالان نب هلوقو حاورالا بوسعيأبا هلوق

 ىلا تعبي يبتلا ن نأكو يبق ين ن رطعي لاس تيطعان ردصأ. أ هنعهها ىيشررب اح تي دح فو

 يلو دسحلاو حورلا نينمد اواي تنك ثبات تي دح يو ةماع سالا ىلا تدعب وةصاح هموق

 ةرصبلا نيب يبكسمتاقاذ ذا كنال نيطال وءامال ود جالو حورال يا نيطلاوءاملا نيب ةياور
 يد « يل رىلعمهركا اناةيا ور قو مد ١ دلو ىيسأب امم! يوان اهم نسل هنا لع ةدوك لاو
 يئاول تحتالا هود نمث مد يبد نمأمو رخنالو ةمايقلا موي مدا داوهيس انا يدمر ملا تيدح ْ:
 يف كلذ نأ اهببمةب وحاب هع بيج ١ ضع ىلعءايسال ا ضع ليدعت نع ىهلذاو تيدحلا :

 هللا مشاقو للعيديس مالكي و٠ هماقم نم ضغلا وا بضع صيقت ىلا يداوملا ل ايففتلا أ

 ميم ا سنوي ىلعيفولصفتال هبات ا مومم بلاق ملاو و هيلعملا ىلع يبلانا

 ةشاشب هنمكلاذ لبقفنيب رقملاةكت الملاونيلسرملا عي رم لصفا هنادتي _ :: قرانمت |
 يلذاتلا_هاوملا وا يديسلاقو ٠ باترال هتي رشب كيس نلكلذ لاقولو صلاح قيدصتو |

 ةدردلا بحاص لوق يف ةلواعحم رهزالا عماجلا تم صنعت نيب و يتب مقو هر هريس سدق

 مهلك ا قلخ ريخ هنأو يشب هلا هيف معلا غلب

 يبنلا تي ًارف عجري لف كلذ ىلع عاجلا دقعت ادق تلقف كلذ لعل يل دهل سي! لاقدما كلذو

 أ نم نوذحأي موييتاسان مهنوذح اياوثلس نيدلا ءاسالا ءاأواف ملسو هياءدنلا يلع همس :
1 

 ا ديلا ذاتسالا هديل و لدهالام اسي ديس ذات الا مالكي ولاق م1 لسو هيلع هللا ىلح دمت

 | هابرك ذ يدلا 1نيدلا يب هذا مالكتيي اتيت حر صوحاما سم هفا عش سوردي ذر داقلا دبع

 : : ا ؤ يقارن 0 مافمالسلا يلع ةكمتالملا فئاوط نم ىويبخلا ماو عيلان من أنه ةنع

 / ا



 0111 ا ا 3

 5 ب

 سو جب جا كا دس سجنا سس عاصم

 هيف علا لبق يريصوبلا لوقهتلا لو سراي تلقع ىرحا ةرم سو هيلع هللا ىلص هتي اراسبا لاقو ا

 ,/ كللذ ءارو نم تماوال او كتي قم دلع عال نم دلع ر رمل كنا كي علا ىف متم هاهم رمي هنأ |[

 ملسو هيلع هللا ىلمدمم حور ره قلحأم ل )وأ كالدله دوجولا يدتنتر مي ءىت لاك ربط ابك“

 1 مس

 ١ يللاقو رهزالا عماجلا رينم دنعاسلاجاهدعتا يضر رمتو ركب !هعمو لسو ةيلعملا ىلص

 ْ سيتلان ال 1و لاقي هيا لوسرايال ا رئاقمويلا تدحام نوردتام هءاعحال لاقت انيييحي ل

 ٠ عاجالا يح دقنال ةنسلا لحال ةلزتمملا ةفلاعع نا لعامأ يلي دفن ىلع عقيل عاجالا نادقتع

 يولاق ها كدارم تم*ثو تقدص مدوهيلع شا لم ل زاقف< يومنلا بلاقلاو يمدقلا حورلاب

 اهب <تتحدقل ةمايقلاموي ياو تحن هنود نممدا- رثالو مد" دلو ديسانا عي رمشلا تب دا

 سالاديس ان" ةريعو يراملا ينو ٠ يعاشاالا هم مواملايح نا رم نب ىسوم لاك ولة اعبي

 لع ملسو هيلع هلا ىلص هتيم دوا لمع مدقن و كالا هحعح نيلاعلا ديسانأ تيدحو ٠ ةمايقلا ءوي

 يوديلا ديسلا لوقدع لاقت هم لصف 1و هيلع تا ىلدوهو بم لصف اعد نال كنالملا

 يف هداعابسما كرادت ىلايغوةصادة حر نان حرخرلا نازعاو ( ةيأ حرا 'ة فيفف'ةعأو)
 ءايعالا قئاقح هلا محر امو ملوهيلعهللا لدم ةقيقح يشوةماعةمحرو ةصوصخت تاقوا

 ةمر ىلا ٌةراعأ ًامحر نينمؤملاب ناكو ىف قاع هلوق لاق 52 ةيوكلا تادوجوملا هن محرم

 هوجو
 ل هو مص رتعو صم# يطأ ةماع يناس دأ 'يئابمعدتسملا هحرأا قاطمامأ دام رودر كسلا نويبع وماي ةضا

 ٍْ <دب اللواتي ع دوجو مال كح ناتومع 41 ولاث بيلعب وقعلا ليحمت مدع ن يره كلا هع

 لو هيلعهلا ىلع وهوةيئاطملا ؟2لا يتاكد دمالا ةمسوداحيالا ةممن بسم نوكم لكأ
 نأ ىلانوك 1 رثاعد يئهرود دوجو الواو دوح ومدح وأم هدوحو ةيقمسالو اا يف ةطساأوأ 04

 هل ءامجساال هن اطيترعراصو دوحول اهعيتوال ءادحو يدلاويف دوحولا ماعد تمدب#ل زر

 لاق تيح دم هحوأأ ضد ايركبا بطقلاردهتوهنع

 لرعت وأ دععت ةجر نم لسري وأ نحيا لسرأ ام

 لعل وأ صاخي 1١ لك نم هكلم وأ هلا توكلم ف

 لسرملا ةراتحم هيشس ا ةهديع ىتطصملا هطوالا

 لقعي نم لكااده مهفي ال لصاو اهيف ةطساو
 | اهنقئاو اهكحاو اهدعأ يا( ةيبانالا ةقيللا لصفاو ) يودبلا ديلا لوقدنع لاق
 | روهشمو فورءموه امم ةفيرشلا هتياح يفهورك د امكلل خ دهاو ع نموأءاكاوبةرشاو اهنسحاو

1 



 ] بالا يةكملات احوتنلا فهرس س دقني دل يبحم ل لوقكلذ نمو هناظم لم يروك ذمو
 أ فتراو ءاكحلا ةساردو فشكلا لها ةسارع هيف ركذ بابلا اذهو ةئامونيعب رالاو نماعلا
 ةقاكلا لدعا ناءاكحلا تلاق هلوق كلذو ءىطحت دقاهنأد ةيناتلا فالح دبا ءىطحت ال ىلوألا ا

 ٠ ظلغلا نيب هبطر محلا نيلريصةلاالو ليوطلاب سيل ةل دعم اهبحاصة شن نوكت نا ابكحاو |أ
 ث ططقلا دعط بالو طبيسلاب سل هلي وطرعتلا لدتعمةرفصوةر حض برشم ضيبأ ةقرلاو

 ١ مظع لدتعم داولاوروغلاىلا هتيع ةلئام نيعاهجولا ليسا داوسل تا سةر كدب يعش |!

 ا يتخ مل هبلصالو كرو ي سل ةيللا _لدتعم ءاوتسا هقبع يف فاعككلا لئاس سس ايلا

 طيس هقرت ناببلا لي وط_لادتعا يب هتقدواهطلذ بعسل امم قرامو هدم طلعام فقاص توصلا ا

 حرق هرظن يف ءادوسلاو ءارمصلا ىلا هءابط ليم ة جالا ددعالا كفل اومالككل ا ليلق ماكلا ١
 علا باقى رطب لاو لت سيئ دحا ىلعةسايرلاوجكحتلا دي رءال لاملا يف عمطلا ليذق رورسو

 هل مص اك < ماشلايلاكلا هلهيصف ماو ديلعملا للص دم اني ق قاحةرودلاءذهيقو ركل
 نايتفلا يبا لوق دع لاق ّت*انطاب و !رهاط هوجولا عيمج نم ساسلال اى !نآكوةبتر اي ل ريكا
 هلك سحلا ىل عع أرلسو هيلعشا ىلص نال اهنسحا ياا ةيامدشاةرودل فرش "لونغ صر ا

 تال هنعهّللأ ىخر لعان ديس ل ااق م نمو نسما ر طش ىطع ا اعافءال املا هيلع مسوي ان ديساماو ٍْ

 انديس لاقدقه كلذ عمو راصبالااهعيؤر عيطتستلراقولاو ةبيهلاب هنسحرتساامناوهلتمم دع الولبق إ
 افوح ينيع ىلع وك تعصو مو هيلعمقتا ىلس راد وت | ىلأ ت رطنأمل هدع هلئأ ىب همر تلات نع ناصح ١

 لاقأن مدنا محرم ل اذهل نكي ملسو هيلع هللأ ىلح هتيارونوهتفاطللم نمو يرصب باهد نم

 وحمي رايغالاولظ هل ام يدلا للف يبملاعلا لحد 1
 عاطتسا الل سس رح !هدع ىمعاوراقول لاوةب شأن هتروص لاح رتس ىلاعت هان االواو اذه أ

 كردا ام هيما منن مهضعب لاق م نمو ةفيعصلا ةيويبدلا رام.الا هذهسديلا رظملا دحا ١

 مهيأع هلل هلدأ ةمحن وبه كلذ نم محل رهظاف هي رشلا ملوقع ردق ىلع الا اسوهيلعمتلا لس هس سألا ا

 مل ريظرل واذا مهب ىلاعت هللا نم ةمحر ويم ورع ١ سمهيلع يح امو هرعا اومظعت ووردق اوهرعلا |"

 رهظ اهف ةمسعدلا تناكف نيملاعلل ةمحر ماسر ا ىلاعت هاو لة د ناكل قوقطلا: م مءايقم دع عم

 ٠ ةقيدصلا مالك نم هنا ىوريو ملسو هيلع هللا ىلص هيف ل ليتامنسح ا امو ركتسا اهف ةمحرلاو ٠

 نيمآ مهب عفتو اهيوبأ نعواهتعهللا ذر ةشئاع 1: ريدم وملا م ١ اشديس قيدصلات سب ||

 +ءاسنلا دلت ملا كنم لكاو ينيعاطق رت م كادمل زمحاو

 جاشت : اك تقاخ دقكن أك بيع الكن مأربم تقلخ



 ذ لسو هيلع هللا ىلص لاقاكىلاعت هللا لاب كمي الف هتقيق هتقيقحاماوةرهاظلا هتروص لايق نما ذهو ْ
 ديس _لاق منمويإ ر ريغ ة قر قح ينل م ىتحلاب ينتعب يدلا وهتعهلا ىصر ركب يبا اديس ١

 هنثأ ىلص يبنلا نم ملسو هيلع هلل ىلص يبنلاب بتاععاى ًارامهنعهللايغريفرقلا سي ب وأنيعباتلا |!

 | ىفرنايتفلايلا لوق دنع لاق ةفاخ يلا ن ,االو لاق ةهاش يلا نساالو ليقع هلظال أ لسو هيلع

 ١" تافصلا راوناوةيلعلا تادلار ارسأ ليتل ه : ارمي ال (ةيابر ارارسالا تر دعموز هدعمللا

 بتلاقهيلعالا اها لهي ودبتال ارارماهرارساةئا زحهلظاعدوادقو ةيسلا 3

 ههلبت يف رمأ لعو يه ينريح لعوهداتك يلعد>أ لمد ىتامولع ايف ر يفت روأ سو هيلع هن هللأ ىلص

 رعيتوأ مو هيلعهطلا ىلص هنا صئاصملا يف هب هللأ عمد يب صويسلا طفاملا لاقوماعلاو صاخل ا ىفا

 اهيفرمادتكل ر مالا رح !يابلع قوادنا ليقو كاقل ةروسرح يلا سما الا ءيبت لك“

 دعا ملسوهيلعهلاأ ىلصلاقدقم اده عمو بيع اوه ليقلا!دهو سورديعلا لاقدا نايكلاب

 . الأع يف زيرو لوقب سلب ىلاعت هن هلل' هرمادقواده نال ااهلعاال ةمايقلاموي دما يف ر :

 | لوقدع لاقت« ضاشتال يتلا مولملاو تال ل 1ي اًيقرتم سعب لك يي لري مل هناكلاذن ناب
 أ ةلغتمةي د عحلا حورلا تناك ا هن'كالذو( ةيئادطصال !مولءلا نئارحو |هعهللا مر نايتعلا يآ |(

 "أ تيح 2+ ءامسلايو الو ضرالايةردلاقتم هلع نع سرعبال ناك ةيعبتلاب ةهالخلا ىلع ||
 أ( «رهاظلا ىرشب ىطابلا يق وكل« وبههتيرشتن تيح نك اييدروما رعامتنا لوقي ن اراك او هتيترم |

 للاةراتا(ةيلصالا ةصيقلا اص )هعمشأ ىدر نايتعلا يبا لوق دنع ىلاعت هلادحرل اان

 | يدلا ةماعلا هتيال ووهو ني سوق باقم 5 :ىعاوهو سو هياعدللا لص هن صاخلا يدخل ما ماقملا

 : لك ةبترم سس اصوصحو امومج ءاياوالاودكت الماور ريل سر ملاو نييبملا ىلع هتط ساو ضيفلا

 7 نمل امال ةمرألا) سا اموىلاعت هلوش ةرادالا !ادهملاو هنلاقو مهمدحاو

 ١ يتلا م [وهيلعدشا ىلص هدقيقح تيح نق هريغاماو نيفلكملا يرهالف كالذو لكل لس ءهناو

 تايادبلا أ دبمو قئاقألا ةقيقن

 ميدلانم اًمتروا رهام اهرع ١ سلم هللا لوسر نم ميلكو
 ملقلا يف سانال اهراون'نرياتي اهنك اوك مش لصف نعت هباق

 |١ هتافصو هتاذ يف يأ (ةيسلا ةحبملاو |هنعدللا ى ةرنايتملا يلا لوقدعع هللاوحر لاق مت 2[

 | ىسرملا سايعلا وب اذاعسالا ان لي- لاق ضع ريحة لاو نيملاعلل حر وهوال فيك هلاعفاو
 | ماقتل نيعوم ا سوميلعمنا ىلصانيبنوةحرلان ماو مالسلا عب لعدايبمالا عيبج هلا عفن



 موهعسص موحر م .رم لكو هنعةجراخ ةمرال واهعوبنب مشان لساوةملانيع تاك ذو
 قارشا نم لظملا ناكملارهزي ناك هنا ةفيرشلاهتروص ةجهبنم هورك د ام ضعب نمو اذه
 ىضر قورافلاو قي دصلاهيف لاقو في رسْلاهرعترون نم ناطيملا عطست مست اذ اذاهنأ وهن

 هللا بديع نب ريرح لاقو رمقلا ةر ادكل سو هيلعهننا ىلص ا لوسر هجو ناك امنع هلا ا

 : تا ا! هيحوتي اردقل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم شيعو هنع هلا صر

 دح ناك ألو« ةعي تلا هتعاط ايصب اهترصبافاهنع هللاىصرةشئاع ةديسلا تيب يف ةربا |
 مالكلا بطعولعلا ول ملسوهيلعهنأا ىلص ناك .٠ الصا لاخدل ريمل اهاقش ايباروت فيرشلا ||

 أ هللا نم ةمارك هتوص غلب ةهغن نانا نسح !هنيل توصلا لوس ناكوة دس هسم نم هئوص يقف ا

 هنع هلأ ىةرس أ نع يدمرتلا هاوريدلا تيدحلاي و هريغ توص غلب الامدل ىل جاعت أ

 | ىلا اتوص 0 أواه د مسح كيب نأكل“ وتوصلان ويسجل هحو !نسحالا اين هللا اكلعل ءامز

 أ تحايل داراولف لاح لك لو لسوهيلعمتلا للص ةعيرشلا ه سام ةحبم نم الذ ريغ |
 ,/ نب 0 ريشي كلذ ىلاو كلذ ىلعردقيملابعي>!,ةصينا هنم وصء نسا ىعأ
 ا هلوقن هرسهتلا س دق ضرافلا :

 تفصوي 0 هيقو نآمزلا ىقي © ةفضوي ةيفصأو ل ريعت ىلعو
 :| (هيلاو هنم مع هئاوأ تح « نويبنلا ت تدحردلانم) هدعهلا ىصرنايتمأ يبا لوقدع لاق مت 2(

 هرمس س دق ىق وقيدصلا طقلال !اق اك هعط اسونعدحال ىنغال ذا |

 لح ديال كريع نم هأتأ <ىرما يانا ان ثتناو :

 : نموقيقحلا ركآلاامدآ وبه هقرطو هع ارش ضعبب نوك اطادنأو يوه واش ةقيقللا يف مهنالو |
 أ| لرب رمع يديس ىنمللا كلذ ىلع هس دقو يانعمدلاوو يتذدلوايهيقلا ذامد ؟هل لوقي مح |
 ا هلوقب هريس سدق ضرافلا ا
 يتوبأب دهات ىبعم هيف لف  ةروص مد اننأ تن ناو يفاو أ

 ْ هتي رم" يف هرس سدق ىنيسملا يولعلا ادهشلاسديسلالوق هوحنو
 هاوصالا مهتشغ اقح كنم 2 لوسو تا نيلسرملا ىلاف |

 هابآ مهاو عرم كنع لكذ لصا ١ لكك ل رصأ تما
 ا مالك كد وةقيقح ءايينال لوا وهيدلا يدم ارونلا نممد اهترواما ءاهسالا ع نارك ذن

 | ةقن ةئاراةقئافلا تايبالأ هذهمرح ' !يفو سهاوملا نعولقت م دقت يذلا ةدربلا لطاقدفر نا أ

 ًمدقم ءايبنالا لبق ناك دقف اًرخكم ءايبلالا دع ءاج نع



 امدقتل لرأ باجعل ورعالو  ىدفا بك رمي باحألاهلاوب سا
: 
ٍ 
 ا

4 

 ا

 اموق ناك ام جوعا ام هدعب نم ايجاجوعا دعب نيدلا ةانق ماقا

 سي حرشوهو ىوديلا دا ايديس تاواص ىلع سور ديعألا حرش سدلقب ترتحا !ام ىهتنأ

 تاواص لئا ضم ىلع فوقرلا دارا نمودئاوقلا دئا ارفل عماح سي رارك ةئات رخ مح ثيسادج

 تاداسلاديس ىلع تاولصلال اصقأ يلاتك عج تاريلق ةنعهتلا يدر يوديللا حا اديس

 رمالا باتك يف هئاكرب انعشو هنع هلل ايمركدلا ريرعلا دبعي درس هنامز توعلاقو

 هللا ءاطعأامرودهاتي ومو هيلعهنلا ىلص دوحولا ديس نودهأاتي نايعلاو م 2كلا بان رانرأ

 كلاما تاقولعغلا ٠ نمدريع نودهأاتي و و هريعهقطيالاعمب ردن همك امو لجو رع

 ىلص دوحول اديس نمةي راسة داملانودهاشي وتامارك 5 نمهقلا,عاطع'امنودهاشي وريعو
 تاوذ ىلأةدتم مو هيلع هنا ىلح هروب نمةصئ اهروى رهط و .> يك ق احم لكملا لو هيلع لَو ١

 كلذ تدع نودهاتم تاقولملا نم ثريغ تأو عدول ١لاوة الصل ًِ ايلا يل 6و ءايمالا

 و هلكأي ةرحح فراخ نيطلا أضع دحا دقأو هدعدملا ىف ءرلاقهبث ارعودا دال

 ب هراعش هعبت# رون زها يجراا رس كالد قع رع لاقودأو و .قزريبااةسعنلا يودي

 ِّ رككارولالل ادام هيأ ى رع سو هيأع هليا ىلص جروس ل ١ يدلا هرون امي 5 انأامصتم

 تاودلا تالت معب َّْت ةيعم لمتم طيح لكس ريس ىلا حرمت لمح اقدعمعا نادع < ادحاو كالت
 . 0 3 ء

 3-3 لاتدص يع اوهقي كلل هده لح اصو كراشان ادا ةمالملاودىلل لاق
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 هنعدشا ىمرلاقو

 ةيلعشلا ىلع دهان ديس نم سيل لاقدل ة لاما لأن نالدتلا لها ضعلا مقودقاو
 3 املا

 لو ديلعدملا ىلع ينأأ ن مال لحو رغدلا نمويع يايا روبام'و ع !ىلاةيادخاالا' مو

 كلأأ اسقلا اول سودياعهللا ىفمدر ون لاب ءكاناعأ روني اهاسامق نأ ب ار ١ نوط ىلا هل لاقع

 ىحر ٍ دهم ىح همالك“ 2 اه دنع هللا يحر لاق تيضوب م لاق تالدن 9 ترك ىلاةيادملا
 2 يس 1

 ءايأو ما دللاب و ٠ لاقدإ هىوهسهةم الانا ل ا 0 رعسا < قلع تامودا سر رون رمح ةتياصلل

 قس اعجب نودمأتي ملسو هيام ىلعشال وسر رده ف لجو رعدن ن يىراسلا ىلاعتدللأ

 رصبأأ وطن ىوفقأ ةريعلا رطب نال ىوكأ لل تاسوسملا ميج نودهاتي نابع

 ةروس ياةروسلا 2 ذا اه لك كالذك ومال لاةيلع اي كر اديس نودهاتنت دئايحو

 ادم سمو أت اماقعو اذاحو 3 رس ةاذع باو اماهمو هلاوحا وم داسلا هياع حي انمليس نم م6

 انديسو ىسومان دعو ل ايعامسأ اديورميهارأ .٠ ! انه مودتأامأ ةموهلا أ 2 الا هيلع ىسع

 يف هنع هدأ مر لاق هيلعدنلا معا 5 يب لكك حنان دي ومد آان ديسو سب ؛ردانديدو نوراح
 سيسي سس هد سس - سم عام مم سمس سس
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 عيجو ناعال اروثوهو دمنا ٠ ءاول هءاينلا,ويمديب نيكي سو هيله قلص هنا هتمرحأ ١ عضوم

 دقت اهيبن ءاولو اهيبن ءاول تحتةما لك ل2 روكتو ءايبنال ارئاس عم هتماو هفلخ قئدلخلا
 | رحل فدكلا ىلع ةربطملا هتنماو هيفتك دحا ىلعمبممتا عمرو لسو هيلع ىلص يبل دلا ءاول نم
 نم نودهساو ءايبن اللام لم عابتال نم مملو ءايبن ال ام لدم ةيول ا مملو ءايبنال اد دعب هوه هنو
 يضر لاق مالا !اوةالصلامهيلع ءايبسال لاك ممميعأبتادقسإ و وسو هيلع منا ىلص يلا |

 ١ قئاقح ةفرعم :ىم عئاملا قورعلاو محللاو تاذلا يب يدلا مدلاالواوهنمرح | عضوم يق هنع هلأ ٠

 الا ملسو هيلع ملا ىلص انيبن رهظ نا ىلا اودحو دسم الالاوةالصلا يلع ءايدالا' لك مرومالا

 0 مهل اىتح هيلعالا هبت الد نوكتالو هيلاالامهتراشا كرو لول سومياعمما لصانيب ر 55

 1 يف مهماو ل دو هيلع هللا ىلص هتموهاعا هيت مودم ناوهماوحت راما يبهناب ميعبت نم لكل نوحرصي |

 نوكيىتح مب الااةلرمج ةوعو لسو هيلع هنأ ىلص هدالو' ةلرج مهنأو نول ةنسمال هدع نورث اد ةقيقحلا
 | سم, كيس نث كلاوهاده نأ دحاو سو هيلعملفأ ىلح هيلا عي ي !ةوعدو ءاوسهيفماكق لكلا

 ْ انايع مطر بطي وةرح آل يانيقي هنول# رادلا هذه نع مخاصف ومهتومدرج ةيضاملا مال اورمالا
 الم لوقنو ضبقننو م هع شلكدت تح ةذحلا يبو مي مل دقلا عقب ةخلا لوح ددعو

 ' نمنودقسم يف هيلع اوقبس ناومهأب لصفلا عقيف هاو ديا اىلص دروب سوتسل قرع 5
 عيملا ضرذاف لس وهيلع هللا لص يبنلا نم نودتس» *مالالاوةالصلامييلع مفايساو مهئاسأ
 ا ادهم _'راكت ةيلزالا ةدارالا يف قبسامالوأو هنعهلل' يصر لاق سو هيلع لصد رويسم

 لاقف ملا ةهرعمنممدلا ادهم ودل تاققروكذملا ةمالملاهديفت لاقايبدلا م ادي عفاولا
 ءابلل قوستتف ةسافلارومال !ىلا ابع ليي و يلارتلا اياصا ىلا تادلا بذجي هدال هلع هنلأ يضر

 .| الواو ىلاعت هع باحملااوةلفعلا نيعوهو كلل ذ ىلا اه ليها ع ثلا ريعو لاومالا عم سرعلاو
 | يفدعمسا يصر لاق مت الصاةينافلا رومال هذه مع ءيتىلاتا دلا تفعل مودل كلذ ا

 هنأو و سو هيلعمفا ىلص دم انديسروب نم ءايشالا قلح ليصقت هركذ دعب هنم رحآ عضوم
 ةالصلاهيلعهرود نم_:نينمملاو ءايلوالاوءايببالاو تاقولفملا سو ىلاعت هلا قلحام لوا |
 الواو رككاروتلا نم تيقس تاقواخملا ارئاسا ذك و هنعهلئا يضر لاق هتفاطر دق ىلع لكم السلاو |

 لسو هيلع هنا ىلص هرودالولو هنعهنثا يب هر لاق ١ يشباهتمدحا عفتنااماهيف يذلا مركلاروتلا |

 ةعاضرل ادنعو جورحلا دنعو نطبلا يفاهري وصت ددعدب تيقساهنانيرفاكلا تا وذيفيذلا |
 رونلاك لذ مهنم عزني ىتح مهلكأتوة رجل يملا ج جرختال والك" مهتلك و غهج مهيلا تجرلخ |

 13 ناو مالسلاوةالصلامهيلع ءاينالا نادنع هل يفد لاقورعا هماومهع حاوذدب تحلص يذلا
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 هل بشك وهيسايامهنم برشي دحاو لكلب هماقب هون رشي (سوهيلعمل لص رون نماوقس أ

 اصاحانول برشدحا ولكم ةريتك ماقا وةدي دع لاوحاوةريتك تاولاوذ مركك كملارونلا نام

 ماقمهل لص موككا رونا كك نبع مالسلاوة الصلا هيلع ىسيعأب ديس هنعهلااىيدر لاق

 هيلع مهارب أ أب دس و دحاو عض وه كيس رارقلا مدعو ةحايسلا ىلع هبحاص لمح ماقموهو ةبرغلا

 ةلماكلا ةدهاتملا عممضاوتلاو ةسرلا ماقم هل لصخل مركملارونلانم برش مالسلاوةاللصلا
 اعاوهوهل مضاوتي هماراكتملا طيف م اوك نا اجدع كتل ا

 2 طا رولا سيرش مالسلاو ةالسا )!هيلع ىسومأب ديسو هت دهاتمةوقل حو زغ هلل

 رئاس اذكهواهردقردقيال يتلا هاياطعوهتاريحو همي هءاعس حلاة دهات ءماقم هل لصخل

 ريخلا ريا اعادعمللا يي ر لاقوراعا هلاومارك كلارك الملا دمالسلاو5 اللام يلعءايسالا'

 لاقريس ملا ةماعو ءايلوالااوءايال اوك الملا مريخ ل اهاو سو هيلع ملا ىلم هتك رد هلحال

 ةدايرلاب هدي ىملاعتو هءاجس قملاو اثنمت صقسسيال وهلا وعلا هءءدس إو هيلع هه لص هروب

 سصقلا نا < اذنا ريطتال هيقةندأ ةدايرأأ لايعارع عتيل نأقدأب رااديفرب اتاي امو د

 و مو يسب حست

 راواو علت ددملاو نو و و ءاياهالاو يمال ودك اللهم سلا هركلار ولأأ اذه كلا

 رون نمومرت 11 روملا بت 3 حررتلا روبو حر رولاروب سو دهس م يع !اورمهتلا م سعت '
1 

 عصوم هلع هللا يحر لاقع ملم وهيلع هللا 000 هدا رونو ةيعيقلا جاورالا )1

 امومه تاتحو_ىيصرا و تاوعحو شرفو شرع نمابتك تت انوكمل وكمل اراوب 'نازعاوة يمزج

 ىلع هروب عومت ناو سو ةياع هللا ىلص يبل رون نما مع تددح واياك ته اذا امهتامو اقوم ا

 تهاهتألا شرعأا قوه يتلا سيه.سلا حملا ىلع مصوواو تا دل شرعلا ىلع مصور لو هيلعدتلا :
 اق أم ىحت تطقانو تتفاهتا ميطعلارو منلا كل داييلع مصوواباكت قوام تعحوأو

 يف طويل رسلا طفاشل طن دقوو ةرر ربالا تاتكرم ة ةقرمتم عص !وم يف هنع هللا يحر همالاكا

 مهتارعم*و -ايساللا لكاامد ريا يف يتلا مل-وهيلع هما ىلص هتارعم هوانا مم ىريكلا ضخ محلا
 تلوالامسقلا ممل يلعو هل هم السو هن 'تاولص خو دكااد نمد ضنخأ نو

 ٠ ريمكلا هال دقت ضع عب كلاذ ضر روكتو رتك ناويلاتلا مستقلا ص يخت و هترابعانح
 لئادفب مهللادف 2 ءايسال اد ةأز ل همر لات راحير ركل انك يدلا بيطلا

 مللو هيلعمتلا ىلص انييناو لأ 09 اح يا يفاوأ آم ءايلعلا لاقل و هيلعدللا ىلح أمس

 | ىلصاتيبتل امو صئاصخلاو تارجعملا نم (مالسلا هيلع مد اديتوا ام ١ !*اهسم طع اواهرياسب

 ! ءيتلك_ءامسا هلعو هعكك ال مهل دجحأ و هديب هقلح ملاعتههان اكلذنم هريطت لسوهيلعما



 ص
 هتروعم تناكودكت الملا ىلا لسراو تقولا كلذ ياي دان نا ىلا موق بهذ ءارملا ضعب لاق

 نع يفاربطلا جرخا اكملك هللاناو 'ميئامس أبره ان اامَلَف ىلاعتهلوق ىنمي ءابنالا اذه |
 يبنلايتوا دقو البقهنادكك مالوسر ايبن ناك م. لاق ناك ايبن مد هللا لو سراي تلق لاق نذل :

 جرخاف * يبت لك ءامسأ يلمتامأو ع ارساللا يمدقتف الكلام اهلككلل ذريطظت :لسو هيلع هلأ ىلص

 مه منع

 ف يم | يل تم لسوهيلعدنلا ىلس هلا لو سر لاق لاق فاد نع سو درفلا دس يريلدلا

 يف ءالعلا ضعب لاقدقن دوج !اماوابلكءامسالاامد ع5 اهلك ءامسالا - ام ونيطلاوءاملا

 اساس قل

 هب فرش يدلا في رشتلا اذه هي هيا ىلع َنوُلَصَي ةَمكَكداَمَوهنأ نإ ىلاعت هلوق |

 ك7 الخلا عا تيح مدل الثا هيلع مد افي رش نمماركألا يف معا ومما م -وديلعمقلا يلم يبن دا

 رعس ودا صلاب لس هيلع هللا ىلص هش رشنو عطقناو عقودل اذزا اهدحان راهجو نمل دوج 5

 لصح ة 2 داملاب و هيلعللا ىلع دعي ر مست وريغال كن الملا سس لصح كاذنأ يناتلاو٠ دبا

 يلع اناكم ُءاَسَفَرَو ملاعتل اق( ماللا هيلع سي ردا هيتواام 1+ نينمئوملاو دكت الالاو هلل نم
 ققواىتلا هني . ميسون لاق( مالسلا هيلع وب هيتوا )يسوق باق ىلا ٍلسو هيلع هللا ىلص مفر دقو 1

 ىلع هتوعداهنم هباجمةوعد نم ل -وه.لع هللا لص انين ون 'افوطلاب هموق قارغاو هتوعدةباحا
 دازوميعوب أ لاق هئاعدب ب املا 9 تلطب ةطح ةأأدنع :رطملاب اعد دقوهربظ ىلع كلا اوعضوز لا

 يسانلا لح دوةريتك ف ولا هن نم !ةن نيرعتع ةادم يش هبان حوت ىلع سو هيعمل لص انيبد

 عاوبا ترحص دقو ةميفسلا يق هل تاناويخلا عيج ريحت ما ناسا هيلع هيتو امو تلق يلمويسلا |
 ىلا ىلا لورب يف سسلا ف كراك جونو هعطوم ف مدقن "© < لوهيلعمشلا لصانيبلل ت - اناويملا :

 (مالسلاهيلعدوههيتوأام) ةمحملا ىلا ةنيدملا نم ىلا ضل سو هيلع هللا لص انيببو ضرالا 1

 هيتوا ام)ردب ةوزغو قدنملاةورغي اك لسو هيلعللا ىلصاهم رصن دقو <١ ميرلايقوايمنوب لاق |
 لججلا مالك ْلسو هيلع ها ىلص انييبل ًاهريطنو ٠ ةقانلا يثوا يعنون 'لاق ( ماسلا هيلعلاص أ

 دقو٠ دا تا قوأ(ماللاهيلع ليلخلا مهارب !اهيتوا أم) سو هيل هنا ىلص هل هنعاطو

 نبا جرخ ادقوتلملا مالا هيلع يهاربأ ىو اوهلسو هيلعدللا لصاتينل كلذ ريظن عقو

 ينذحتا هللا ن ناو هيلعمللا ىلص هللا لوسر لاق لاق صاعلانب ورم نب هللا دبع نع ميعنوبأو

 حرم

 ا( لاق سن ةئاملا نودالاهب نمي مهاماع وسال اة املا هموق يم اقأحونواحاوفأ هنيد

 نيب نوم انني , سابعلاونيهاجت ةنجلا يف ميهاربا لزتمو يلتف اليلخ ميهارباذختا اميل



 صه لوسر تحمس ثالامزس بعك نع ينوب جرخاو نيلي -
 هتافو لبق لوقي ملسو هيلع

 ول_ لاق لو هيلعهلظأ ىلص يبنلا نا دوعسم نب 'نع جرح والي لح كبح اص ذحتا هللا ن اس ءخب

 دقو مهوب لاقدللا ليلح يحال ككوالياحركب اءات ذحتال يل ريعاليلح 'ذهتم تك

نم لو هيلعمللا ىصانيبب بحت كال دكو ةتالت بح ذورع نع ميهأ ب ءابجح |
 لاقاك هلدقدارانمع 

 ني انأعجو نوفي ناقذألا ىلإ | يبالغ 'مهقاتع اين انلمجاَن إى
 و .

 اَذِإَو ىلاعت لاقتدنو' وو ل م مانيش اف ادن يملخ نو دس

 8 وم 0

 اروتسم اباعح ةرخالاب نودمؤيأل ن 1 اج

 ا اننب تالدك كةرفك يذلا 3 ف ىلاعت لاق < ة حملا ناهرلاب ةهعينج ”دورع ميهأرب ا دقو ||

 || مو ماطملا يبي نم لاقو هكرعم لان طع تعلاب ب دكي فتح يف انا و هيلعدماىلص

 ١ دقو يسرب ' لاق عمال ناهرعلاا دهب ةرعلو ٌْى اه اَشَنَأ يزّلا ايلف تلد َّ ر اهريمر |'

  1ا نوت سو ةناق لات يو هموق ماسعا ىلا راعأ مو دي عدلا لمانسو هلل ابصع هموقمايصأ سسك

 : شكآلا مالك ميهأر اهينوا أ امو تلق يصويسلا 1 دك يف ابي دح نطق ا تفاوض

 : نايدبي ليعاوماو مهار !دحوف ةكم مدق 'ريبرقلا اذ نار حان ءانع نع متاج يف 'نب' جرحا

 أ ةسيلانيلا تاك لاق ةيعكلا هده ءاس ابرما ناروم امن ادع حالا قفى هرال وكلام لاق تميلا

 ارمانار وعام ن رأ دبع ليعامسأو يهاربأ نأ دهم نحن اق شكا كيس“ ماقي نايعدتام ىلع '

 ا نمو دعا لو هيلع هللا ىلص يبملاةرصصن م مت دقو شح ودسصردق اقع ةيمكلا وله ءاسب

 ' يلا نعدبا رع دمج زل ماشعأب أبا دعاس نب 'جرحلاام ملسو هيلع هللا ىلح هنا ع نو تاناويلا

 ربعالهيفاي رس فعموي هنالوراتلا نم جرحو توك ويهارما برما.لاق اج ماعلا ا
 ادحا اوعدتال لاقوهرثايف ذورع تعب و تارقلاربع تيح يفارععل ايعمدبال هلاريع َِ تارملا

 كلذ ذريظو هتغلا رعيؤ وكر اة يباب 35 تف ميهأرب 1 وقلك ه١ يلو همتجا الا ةيناي سلا رك 1

 موقلا ةغلب ملكتي مهنم لك حيبصاف كولملا ىلا ميلسرا نيدلا لسرلا يسويها لص هل

 ةديبع يلا نب دمهم اد سملا يف ةببعيفان ,اهجرح ا امهتارهع# نمو مييلالسرأ نيدلا

 ردقي ملف راتع ماللسلا هيلع ريحا ربا قلطن !لاق حلاص يبا نع شمالا نعيبأ يبث دح نعم نبأ

 اهوهققف ءارح ةطندح __لاقاذهام اولاقع هلها ىلا مج اهنم دحام * ارح ةلهسسب رف ماعطلا يلع

 لاق اك ارتمابحاهعرف ىلااهلصانمهلبس جرخاًيشاهنم عرز اذان اكف ءارمح ةطدحاهودجوف
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 | اذافدرتفف ءام ء المو هباصعال دوز يذلا « اقسلا يف لو هيلع هللا ىلصاخيبنل كل ذريظن عقودقو ا
 ا هريظن كلذوردعلا قشانيبن يتواو<يدلا لعرب كايلوا(ماللسلا هيلع ايعامم يتواامزدب زونبل |

 ١ هللا ىلص يف ياوبا َت اديعكل ذكوهيدلا نم ءادملا يت واو عقيم بدلا وةقيقح عقو هنال هسم غلب لب

 م آلا جرحا ةيب رعلا واو سو هيلع دما ىلص يبملا دح يلطمل :ادبعشلا ذكومرمز وا دسوهيلع |
 جرحا و ١ اماملايإف رعلا ناسللا اده ل يعايسا ملأ !سوهيلعشا حدا لوسر لاق لاقر -اج نع

 ان ببلغا نيب نيب نم ج جر م وانصصفا كلامهتلال اوسراي لاقدنأ ةيعدللا ىحر رم نعهريغو ميعبوب أ ١

 لاق(مالسلا هيلع بوقعي يتوأام)اهينطعخل لي رج م١ ال تسرد ليعامسأ دمل تناك لاق |

 | بييح نب حوب انن دح ليعامسا ن دهم نب دما نحلاوب اان د ةروهمتملا يلام يبيناحرملا ٠
 ينتدح يحونتلا ري رعلا دبعناادت دح و شمدلا رهسسموب أش دح ده نب دماحا د دح ىتذبا

 تلك ١ لاقه بدلا اعد بئدلا هلك ا فسوي نادل ىلقعم اللا هيلع بوقعي يق !ا1.لاق ةعيب د |
 | صم ضرانم تئج لاقدي رت نياو تشج نا نم لاق لمهام لاق يدا رعةرقو ىبعةرق |

 .| ابيرقوا اه راز نمنولوقي كتالبق ءايدال اتسع لاقامل كيسعياق لاق ناحر- ضرادي رأو

 ١ لاقف هيب اعدم ةحرد فلادل عفرو ةئيساملا هنع طحو ةسسح م أ اًةوطح لك يل

 أ ىلصانيب يقوادقو ةاصعمهما لاقمهعدحتال كللاع لافعمهتدجيناهاهتيدحلا ادهاوبتكأ
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 ريصق دلو قارش يت اهنا مالا هيلع بوقعي هيطعا او ميعبوب أ ل لاق بدلا مالك سو هيلعمشا

 : هريغنيسلا نمل نكيو او عش هديل ساني هدرا ماض ح رك داك ٠

 ىطعأ يعنوب !لاق(م اللا هيلع فسوي وام بوقعي ربص هريص قافف إستسأو ىدرف
 نسق ! لسوديلعمما لصاسينو لكريم جا قلخلاو ل نيلسرملاو هايننالا هن قافأم نسما نم

 : لاق هعيج لسو هيلع للا ىلداسبب وا ونسمحلا رطش الا فسوي تاوي ودع هت ئيملام لاما 1

 || لهالا قراف لسوديلع هللا ىصاتيبتو هنطو 0ع هتب رغو هيونا قارعب ىلتامسويو
 | نم ءاملا عين يقوا ( مالسلا هيلع سومو ا امزهن! ىلا ارجابم نطولاو ةيحالاو ةريشعلاو ا
 ٠ موب لاقةني رشلا عياصال ا نيب نم هعبتدازو سو هيلع ىلصاديبنل كللذ مقودقو رحملا ا

 ,| فواو ٠ ديعي ملف مدلاومهألا نيب نم اماو دوبعم فراعتمرجحلانمهعبت نآف جتا وهو |
 : ميعنوب وبا لاقاصعلا يت وأو ٠ تيداحا ةدعيف سو هيلعهللا ىلصانيسل كلذ عقودقو ماغلا ليلظت ا

 مار يذلا لمتلا ةصقانابعت اهبلقيف اهريظنو عذجلا نيدح سو هيلع هللا ىلص انيبنل ١
 يف راسن ليفي هلعج ي ذلارونلااهريظنو ءاضيبلا ديلا يت واو تلق يطويسلا لاق لهجوبا |

 ارسال أ يف هريظن عقو دقو رجا قالفنايواو ٠ ٠ هطوس ىلا لوح ةلثم نوكي نا ف اخ ههجو



 | اما ذه ريظن ميعنوب ,!لمجو هزواج قسوه لص قلقا ضرالاوءاسلا نيب يدلارجا

 , نملا يوأو ٠ ابلثم عئاقو باتكلارخ يفق ًايسوي ٍطويسلا لاق يعرضا نب ءالعلا ةصقيف عقو ا

 : هيرأ ىمو# لاقونينسلاب هموق لع سو يللا اص هئاعوةباقس | هريظنو ميعنوب لاق ىولسلاو

 كيطعي فولو سوهيلعهلا يصدم هلا قد ىضارتل تَرَكَ ْ

 كرس دل سس

 | كذع تيل اَومالسلا هيلع ىسومل هللا لاقواهاضرس لبق كني اوف يضرك ْ
 ا 20 وتس وو مس وصل

 ْ هللا ب ينوعبت انش نوب منك نإ لق سمعنا ىلص د ميف لاقو ينم
 قسد

 ا

 ا

 ا انيبنلس عدلا تسح دقوني رابخلا لتاقن يحس علا سيحيقوا دوما امز

 ْ حيبست يتوأ ميعنوب | لاق(مالسلا هيلعدوا دهيتوأ از ءاريسالا كيس دقت < سو هيلعهللا ىلص :

 .: يقودفو ريالا ريت" قواد ماعطلاو اصخلا حبست سو هيلث لمانيبل كاذري يواقنو لابجلا

 هلا ىلص اجل راجل ت ل دقودي دحلا ةنالايقواو ٠ + ٍلسو هيلع هللا ىلص هل تانا ويلا ريؤعسل

 مهع هامل ىف ك!ىلا ةهسأ أرب لامرزحا موي نيك ر شملان .,هرتتساوروفغتا أ مسد لسويلع ا

 | ا قاب رهاظ كلذور إو هيلعمشلا ىقصدسأ ارديفل إحدأىتح . نعل |نيلق ١

 ْ هيقرت :اىتحار يطا هل ن نال هتالص يف لسو هيلعهنلا لص هيلا حورتساب ايسارجح ةكس باهت ضعب 1

 : < و هيلع هللا ىلص اديبنل ثلذ عقووراغلا ىلع توبكتعلا جست دواديثوأو ٠ ٠ ميعن يب !مالكتشلك | ١ ادهرحلا نيلترانلا تمل ورانلاهنيلت دي دما نال بجعا اذهودوهشمك ال ذودي دعاسو هيعارذب

 | اديب يطعا دقوا ظعاكلم يقوا يعنوب !لاق(مالا لا هيلع نايلس هيتواام)ةرحملا تي دح تش
 ا اهودغهبريسف يرلأ ناجاسمو اوضرالان ءازح سيتافمكللذ نم مظع اوهام لو هيلث ىلص

 |( ةريم هب راس قاربلا كلذ نممظعا وهأم ملسو هيلع هللا ىلس ببن يل طعادقوريشايحاورورهش

 ةنطلا لع فقوواهبئاجصى ارو ءامس ءامستأوعس١ لخ دق ةليل تلت نم لقا يف ةنس مل !نيسمح

 ذعمو ةيلهاجو ناثوارصعيف ناك لسو هيلعدتنا ىلص | ةديع _ليبايبص ؟حلاو ميفلايثواكلا

 | لسو هيلعمللا ىبص انييتوأهب عي واه اقصي ىتدح هيلع صاتعت تناكون ملا ناوملال ترفحسو رادلاو
 ا يذلا .نقراطيشلا طب ري نإ“ مقحم مة درأ اونيطايشلا هلرتعتو ةدمم ةعئاط نمل دوفو هتتأ .

 ا مس يلم لساني ىلععوريطلا قلحنم نايلس.عوةسقامدوغ ثلا يودع ةيراسب هذخا ِ

 || امهيلع ايركز نبىحي يتواام )اصءلاورجحلاورحشلا مالكة داي زو تاناويمللا عيمج مالكمبف |

 | انيبتىطعاوموصلا لصاوي ناكوبنذ ريغنم يبي ناكوأيبص كلا قوا ميعنوبا لاق (مالسلا |
 | انيبنوةيلهاجلاو مانصالاو ناثوالا رصع يف نكيمل ىحي نافاذهنم لضفا ل سو هيلع هللا ىلصأ



 الو بذكذ طق هنم عملو ديعمهعمدهشالو طق نص ف ف مل بغراق ناطيشلابب .دحو ناثوالا

 ناكوينيقس و بر ينمعطي تدبايفا لوقي و اهوص عوبسالا لصاوي ناكوةوبص هلت فرع أ[
 روصخلاو اروصح ىبحي لراكّليق نافلاق لجرملا زيز "كب زاءردصل مع قح ب

 ىدتقي حاكتلاب ديافةفاكقلغالو سر ثعب ملسوهيلعشا ىصانين ليق ءاسنلا يف يال يذلا ا

 ىلاعت لا 3 مليا 2 قواام» 0 نون هل تاج الدم ف قلك هب ا

 دج دق يأ ليئارسم !يذإ ٌلوسَرَو 1
 2 ةمّعر

 :او رش نإ ايطم وكب ةديف 'زقن افريل ةئيك نيطلا ْ
 هسا ال وو مه

 0 ناب تبن ادد قولا
 ىلع

 اوصربالاَو ا

 | ىفرملا ءارباو ىتوملا ءايحا يس روك ذم وهو سو هيلع هللا ىلص انيببل كلذ ريظن عقو دقو |
 ([ ينبع يف لفت رايح ةوزغيفو ةداتق _:ريع ”دردحأ ةوزغ يو ردب ةوزغو تاهاعلا يوذو

 ىلاعت لاقوردب ةوزغ يف دي دح نم ايس بيسعلا ل اهجاريطنيطلا ىلخ ريظن 6 12 | لعجو يلع 1

 نمد اميل لوين كبَر عيلمتسي له "يشرع نب ىسع ايتو راَوُخأ الامد ْ

 || ثي داح اة دعيف ءامسل !نمماعطب ىف ا هنأ موهيلعمما ىلصانيبل كل يظن عقودقوةي" كي | ءاسلا 0

 | بيقع ملسو هيلع هللا للص اديبتل كلذ ريظن مقو دقو ٍدَمْلأ ينس اننا ل ي ىلاعت لاقو
 دقوههجرل خأالا مص ضرال ا يف قبيل ىسع دلو لاق دوعسم نبا نعم اذا جرحاوهتدالو |
 30 لاقع ءامسلاىلا عفرتا ى سعقوأو * كل ذريلن هت دالودد دع سو هيلع هللا لصادييتل مقو ا

  ءاللملاو بديحو ةرهبش :_ رب ماع مهم لسوهيلعملا ىلصانيبن ةما نم ةعام كلذ مقودقو ا

 ديعسوب لاق ( هلبق يبناهطعي مو ءايبنال أ عي ىلعاهب, لضف يتلا صئاصخلا ركذ ٠١) ىمرضحلا |
 ءايبنالا رئاس ىلع سو هيلع هللا ىلص يبنلا اهب لضف يتلا لئ ا ضفلا نطصملا فرش يف يروباسيلا

 راك“ الاوشم داحالا تعبت دقواح دع نم ىلع فقاملو تلق يطوسلا ظفاحلا لاق ةلصخ نوتس ا

 يف هتاذ يف هب صتخ أمسقماسقا ةعب راهتي ًاردقوهممهلاثمأةث الثو روكذملا ردقلا تدجوف ا

 يف هب صنخا مسقواين دلا يف هتما يفهب صلخ ا مسقو ةرخأ آلا يفهتاذيف هب صعخا مسقوايندلا |
 ةلدالا ىذحاه درسا انااهو تلقاهدروا ب اوبايفةاصفماهدروا انااهو لاق ةرخ آل! يت هتمأ
 نم ادب َناملاذا الا راصتخالل اراثياو اهنم ريثك مدقتل ةنسلاو باتكلانم اهدرواييلا |
 ([ هتوين مدقلو اقلخ نييدلالوا هنا -وديلعهللا لص هصئاصخنف » ثيدحلاوا ةيلا ركذ ا
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 ا تسلا و ىلب لاقن بلوأ هتاو هيلع قاتيملا ذحا مدقلو هتنيط يف لدجنم مو اوايبب ناكف 1

 تاوعسلاو سشرعلا ىلع فيرشلا هعما ةباتكو هلجال تاقواحملا عيجو مد اقلحو برب

 ا مد اديع يناذالا يدعما رك ذوةءاس لكي ها ةكئالملا رك دو توكلملا يام رئاسوناتخلاو |

 ريشتتلاو هورصنيو هباونم وي ناهدعب نش مد 1 نييبنلا ىلع قاقيملاطحاو ىلعالا توكلملايفو |

 ا

 تاريعسأ نع سلبا بحت و هتعاو هئاثلحو هباغحا تس واييف هتعئو ةقاسلا ص كلايف هب ا

 آ ناطيشلا لحدي تيحهبلق ءازأب هربطب ةوبنلا اح لعج و نيلوقلا دحأ يب هردص قشو هدلول ١

 لالالا واممأ نيعيس وحن هنلأ ءامسأ نم يعم هاو هلثأ مسا نمع هعما قاقعتأو مسأ بلا هلناوأ

 | هرطخالا فسوي تويملو نسما لك يق واهناو ااقع سأنلا حرا هباوهرمس يف هلدكت كلل |

 هتعبل ةابكلا عاطقناو اهيلع قلح يلا هتروص يلي رج هتي رو يحولا ءادتب اددع هطغو
 أ

 هتعافش لوبقو هنانم تدل ةيونا ءايحاو ببتلا يمرلاو قاراساى م ءامسلاةسارحو

 قارتحا 0.٠ ةسميفت امو ءارسالاو سانا نم ةعملاب هدعوو سا ذعلا فيق# رافكلا يف ا

 ءايحلاو برقم كالمالو لسرم يب هئطواماد < هئطوو نيسوق باقىلا ولعلاوعبسلا تاومسلا |

 هنر تأيآ _سهتيؤرو راماو هدحلا ىلع هعالاطاو دكت الملاب ومس امامادت اصول ءايبسالاأ ١

 أ دسم دككدلملا لاتقو ييترم ىلامت يدابلا ةيقروىغطامورسعلا خارامى قح هطفحو ىربكلا |
 | لكك ع.اجو روهدلا رم ىلع يرتلاو لي دشلا نم طومحتو رش سو هيلعمشا ىلص هناتكن او |

 لريو طفعلل رسيموةداي زو بكلا ع هيلع تلقت ا ام ىلع لقتمو هريغ نع _نعتسمو ءيبت ْ

 ؤ ملسو هيلع هلأ ىلح هنتر“ نوكوةغل لكن و باوب | ةعيس نمو فرحأ ةعيس ىلع لرنوامجضم |

 هيلع هللا ىلص هنأو اتقول تضرشنا ءايدنالا رئاس تارجم#ون ارقلا يو ةمايقلاموي ىلا ةرقسم
 اهترتك عم اهيهو فال 1 ةنالد ليقو املا غابتااليقدقم تاره“ ءايببالا رتكأ لسو ا

 ,( كي كاذ امناو ماجالا عارتحا و وجي امهريغ تارجمت نم» يش يف سبل هنأو رح !ىنعم |

 | نم ءايبالا هيام لكبلسو هيلع هل سدل مج هناوةساح وهيا الادب تار
 || تبتي ملوع تملا نيدحورححلا ياتو عودد لكص حا لب هريغل ثللذ عمجيل و لئاضهو تازيجحم
ص هباورمت ا قاتتناو عياصال !نيب نم ءاملا عينو كلذ لثم ءايبنال !نمدحاوأ

 | عاخ سو هيلع هلل ا يل

 ] هكرداول هناوهلبق عئارشلا عيمل خسادو ةمايقلا موي ىلادب رم هعرشواثعب مرخ آو _تييببلا
 ا

 1 شرعلا تحت زاك نم يطعا هناو خوسنملاو حسانلا هيف هباتك ناو هعابت مهيلع سجوأ ءايببالا
 نجلا ىلا هلاسراب واعبات ءايبنالا رتك اهناب و ةفاكس انلل ةوعدلا مومعودحا هنم طعيملو

 | هيلع هلا لصدناو بعكيالو ارقيال يما وهو باتكلا هنايتاب و لوق يف ةكّئ الملاىلاو عامج الاب

 1 ند ربصصبي نأ - وو عأمأم ب 001



 مالا رئاك ة ةب ,وقعلاب اولجاعي 1وباذملا ريخأتب رافكلا ىتح_نييملاعلاةمحر تعب سو

 م هتيطاغع لصف هنا ناو هلنوعهحاوزانر اودني رق مالساو هتايحبهلثاماسقاوةب دكملا

 || كيس اععار مهئايبنال نولوشي اون داك ناكلذوال الحاوهلاقي رشت لبق ءايننالا ةبطاخم
 اهيأ ضي لاق ىلب همام ن  ًارقث أقهدأ ب .طهلاد اوةيطاعلا هذي هيب اويطاحنأ ةمال أو ذممللا ىقنف

 ا قلعه عساب هل ادن عر 2و ممئاهسا مهيطاح مناع اسالا رئاسف الخم_لوسرلا اهيااي يبلا

 | ثيملا ناو ن :ًارقلا يدرواك« م مايسان يطا تااكرتبما اناف ءايسالا ر اس مالحة مالا ١

[ 

1 

 ا همدقل نم ف رأو هدعب نم هحاوزأ اكن عرغو هيلع تملا كالم نأ دكتساومربق يبهنعل اي

 ا ةلالخ يل سبل موقاي حون لوقك مهث ادعا ىلع نودري دمهم عب | نع نوععأ دي اوناكءايمالاى ا

 أ( ةهيضاع هعئرمت هلفأ ع لسو هيلع هلأ لح انسوشللذمابتأ وةهام -ين سيل موقأي دوهل ارق ١
 ا 1 :

 : للاعت لاقو نون 2 كبَر َة معن تن 3 م ىلاعت ل اقف هسمد» مييلعدروم ؟ادعا هيلا

 أ نعشلا ملء امو ىلاعت لاقى ملا نع قطني امَو ىوغ اَمَو كيا لَضام ْ
 | مو ةقيقطاوةميرشلا هل تعج هب اونيترحطلاو نيتلسقلا نيندل عج هباوتأي ؟ الام كل ذريعملا ظ

 /(/ يداولابو روطلاىمومرأ اك ىاعت هللا ن ,اورصخلا عم ىسومةصق ليل دب امهادحا الا ءايبال 1 نكي

 1 ةيمملا نيبو ةيذرلاو مدلك نيب هل عو ىعتملا ةردس دلع سو هيلعمما ىبص هل كو سدقملا |

 !( عاوباب هلك داصس هباولسرميبالو ترقمشلام هأطي ملعصوم يملك ى لاعت هتئا ناوتلحلاو !|

 رسصتلاو لي ريح ةطساوب ميلكلاو هطساو ريع مالكلاو ةقداعلااي ؤرلاةب لالا ينو يحولا 1

 ١ لك معو ضرالا نأ ارح يتافمو مل كلا اعماو ردم أنيأو هفلح رهشوهمامأ ريش ةريسم تعءزاب

 سا كييسدل نين وكللذ ذك ر 3 اوحورلاوةعاسلات - ةو لعوأصو ' ساو ل طق ىس اال:

 ا ناطاسلاو ةوبلا نيب هل عم او هيلع ليهارسا طويهو لا هنيعتتو هلق يف نبيل املاح

 | نم ١ ناكرسو هيلع هقلا ىلص انيك ةنطلسلاوكاملا وةوبنلا عاّمحا لحالو ءايحالا يف لاق
 ءايبالا . نر .دياشال !اوفيسلا نكيولوايندلاو ني دلا حالص هب هننا لك! هناه ءايسدالاارئاس

 || ملو روهطلا دارا اذا ناكةناوةوقلاب هيلغي دحا نكي هناو امعاط حببصي واعئاح ت يبي ناك ناو |
 | حرشو هل ىوطت تداكضرالا ناو هروبط ىفقي تح ءاملا امن. رق ف اصابع ءاملادج

 يشي وهو ةرفغملاب هدعوو ىلاعت هللا مسأب دعما !نآرتقأ وهو و ىكدلا مفرو رزولا عضوو ردصلا

 نيلسرملا رئاسنم ل ضفا ويف هللا ىلع قالا مرك اومد ادلود سو نةسرلا سيب هباواحيحت اح |
 : | صحو ةعاسلاموقث ىتح هتما ين ؛اكوهام ضرعو ث ١ ارىتح معرسأب هيلع هتما ضرعو دكت الملاو



 هصئاصخ نمو لاوطلا عيسلاو لصفملاوةرقبلاةروس مت اوحو يسركلا ب ١ وةحتالاوةلمسلاب

 | دوادل ىلاعت هللا_لاق باطخلاي ي ءايبنالا نيب وهعيب ةقرفتلا يمن وا ونال لقاك مديلعمشا ص

 ا قطني امو ملسو هيلعهللا صان لاقو هلل ل يبس نع َكِلْضَِف ىَوْهَأ عيت لَو
 رك عياد و ع

 -- ص در يرن لاول نالا متقن اهزنم ىو ا نع أ

 | هجورح نع ىنككتيآلا اورفك نيِذَلَأ كلب كي ذ إو لسوهيلعمقا ىلص اني نعلاقو
 ١ ىلاعتهلوق يف هودع ىلا جا رسال أ عسسل ادكوتار ارامل . نرحب لو هيلعهننا ىلص هترجتو

 هكدي مو كنج رخل يتأأ كني خرم ىلاعت هلوقو اورفك نيل أهَجَرْخَأذإ |

 : يدي نيب مدقي ن اداب نم ٠ لع ضر هلا ناوةضاصع عون هيميدلا رارقاب سو هيلع هّللالَص

 اًقلطم ف رد ماعلا ىلع الط صرف ىناعت هلاأ نأو ءايباللا نمدح ال كلذ ديعرإطو ةق دص هاون ١

 اوم ف ةنع 1 امو ةوذقت لوس 2 آمَو لاقم ءانتتسا الو و هيج امرشا

 هب يسأتلا سانلا ىلع جو ىلاعتدهما ناو |عاط أ دقف لوسيل أ عطي نمىلاعت لاق |
 محل مى ع 2 01

 يف ىنتتساو ةنسح ةّوس اولا | لوس يف' فمك نكد لاق ءابتتسا الب اقلطم ال هىوالوق أ"
 م

 الإ لاةناىلا ميهار ل! ىفةتسح ةورسأ يك نك نقل ىلاعت لاقع ايل يسأانلا |

 هللاثر ل ا اهيسوب الاكل وهيل 'ىل د هع 1 مح نمو اء هي 0 ميهارب 5 لاق

 هديعوو هدعوو هماكحاودصلار 0 متم دوت عا هوك ودعدماتك دعسان هعسا نق لات

 | ةلوُسَرَوهْللا أ اوعيطاَو ٠ ٌلوُسَيل 'اوعيط أَو دن ااوعيط أَو ىلاعت لاقم اهطعتو انيرشت
 7 عا م 0 ف 0 سم وو 5 م 2 و - 2 ءوغ

 : اونم | نيذلا نونمؤوملا امنإ هلوسرو هللا نوعيطيَو نوتموم مح نإ

 : واع مهسصا نا 2 ءاررم - 2 1

 هلل |صعي نمو 0 اوبيجتس 7 :ةوستولا نيا 0 هللا



 ممر ام مه مروع ه6 يل

 | هياعثمعأ أو هيلع هل ا م :ةلوسَرَوهلل اود أو رووا ما هذا ”مهانغأ ا

 ا اوصع هناتك يدقصو ىلاعت ودي احب سهلا نأ عيسي !لاقاك لو هيلعما لص هسئ اصخ نمو أ

 لا هاسسا نت أ عسل

 ِ كينيع ندتالّوهييعيلاقو ء ءاجسا ايف كهَجَو َباَقَن ىَرْبَدَق دقدهيجو يلاقفاوضع |

 كَع كقنع ىلإ ولكم كدي لَمجتَالَو ههنعو هدب يفو«كناّسلب مانسيت هبأسلا تو

 | ضمت ايزل

 | نمو * رعيظع 0 0 ٍودلوقب هقاح صوو - كببلق عل هبلق يد“ كر بظ ١

 1 لوسر لاق لاق س ابع ئ م16 نحيت ردطلاو داببلا هجرخأ امج وهيلعمللا ىلع ١ هعن أع مل ٠6

 ليئاكيمسل اي رج ءاملا لهارم ريشا ءارزو ةعبرابيدياهننار نال سو ةيلعمقنا ىلص هلا |

 ا َكَدْو كدع اندضَوَو كردص 5 حّرشأ 3 هرهظو هر دص فو

 ٠ . راكهقادبع رب رباح وع مستوناودجام نار ارو كما ضراال ا لدا نم نينا

 (| هحرحا امو ةكتاللا هريلق اوكرتوهماما هباصخا تم ىتم ادا سو هيعمل ىلص يبسلا ناك |

 || ترطعاو ءاقفرةعسىطعا يب لكل اق مو هيلع ىلح يب لانا يلع نعركاسع نياوك احلا |
 ش دادقأاو نادعو رمجخو وبأو لاقعو ريمحو ىان اودر وانا لاق نم لعل ليق رشع ةمس رأ

 : يق ياعق رادلا ةحرجأ اه ملسوهي لمه! ىلع مئاصح *ارمو ريب رلاو ةححصوراعوناذسو '

 لوسر ان فلحوت ةباعت 0 ذه 1ي مالحوال !ىب 5 ةرمام لاق دله نب ربا ريقعج نع فعلت اوما

 ا يتلا اماق اما وعن ىر اللا اماو اطدئادتافددحا وامأ | نيت اجتنيتوع د و هيلعملتا ىلص هللا 1

 | ءيتلكّم ىكي نماياجناو ا ةايىحاي ينان ! هلاو لا اي لوي للاعادايآ دئادشل ا
 ْ عرعر مديلعلا للص هصئاصح _:ىءو#نيدلا اين ضقادحم برايل اي *يتدنم ىكيألو ا

 !| نادحال سيلو يفاشلا لاق اينالا نمدحال كلذ تبتي ملول سوهيلعملاا للص هتينكب كلا
 ْ علا ةيهارك ىلعدل ن* مهنمو يعفارلا لاقال ما دمع هعساناكءاوس مساقلا يباب ىنكتي |

 ناو ملسو هيلع هللا ىلص هدعب ينكتلا زاوج ىلا كلا. :بشذو 5 ارداللا زوجو ةينكلاو مسالا نيب

 نجا جرخ دا دقفىداتأأ هن انظدتع تاغيلالاب ء اذيالل أوهو ىنمملا لاورل هتايح صخم يعدلا



 ىلص يبلا هيلا تفلاهمساقلاابا اي لجر ىدام ف عيقبلاب ن ناك سو هيلع الص يلا ن'ساانع | يدك«

 ملسوديلعما ىلص هصئاصح نمو*يتيكم ونكت الو ساب اوعم لاقم كدعاجل لاق ملسو هيلعهللا

 ماطاو ىلعيوبا اوىدعنءاورازلا جرحا همارتح اوهميظعتوهريقوت بوجووه عاب يمستلا ل اصذأ|

 | نع داربلا جرحاو + مهتوضملت ادم« دالوا ىومست لاقإلسو لعل لص يبلانا سنع |
 ٠ هومرت الودوب رصت الق ادع متيعساذ ا لوقي ملسو هيلع هلأ اسما لو رتمع اد ا

 0 رم خدت الات هل دلو نم سو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق لاق ساعن !نعيئاربطلا حر رحأو |

 هللا ىلص يبنلا نام ءاعيجلا نبا جا جرح !ودلتأو تيادح نمدتم َِج رحآو ١ لهج دقف اد مدحا :

 | دقو تلقةمايقلاموي ىلا تحاروتك ةكربلا هيلع تدغيتكر وجر يمان ىعست نملاق لودي ْ
 / ةالصلا يني رادلاةداعسىباتك يف لسوهيلعمللا ىلص هعماب ةيمستلا لصف ف مالكلا تعبت |
 3 ص هصْنأ فح نمو# تش نأ هيلا عحر راه بانك يول عمتجيل ا نينوكلا ديس ىلع ا

 هللا ىلع دم كيس كيلا هحوتايفام للا يعادلا لوق وقتك تي هن هنأ ىل !ىلعمسقلا زاوج سو هيلع |
 ءاسن رئاس ىلع هتاحوزو هتاد ليعفت سو هيلع هللا لص هفئاصحا مو * لسوةيلع ٍإ
 ليصت7ىلتدت لدتسي امو رح نبا طفاملا لاق معامم نيمافعو هتاحور تاوتناونيملاعلا |
 1 ىلعهلال لوسرلاقلاقرمت نأ اميعدلاو ءررم نأ نع ىلعي ونادحرحأ اهدحاورا لعدتاد 1

 أ[ ىلع هدئامح نمو*ةصمح م أ ريح نات قع حورتون اقع نس ريحة صفح جورت مسوهيلعما

 ةسلا تاك ياريرج ن احرحا نييسلا ىوس بملاعلا عيل ىلعدب اهمحأ ليصعت و هياعهشأ ٍ

 عيت ىلع يناعصحار ايا نأ لس و هيلع هلا ىلع ها لوسر لاق لاقشا دبع سن رباخ وب عا

 ميلع# ايلعو ناتعو رمجو ع انا ةعب رايناعتا نم راتخاونيلس لاو رييندلا ىو سييملاعلا ا

 نورث مع راىتمأ َُ راع .حاوممالا ر اس ىلع تما راجدا وريح مها 5 يناعت 1 يوىلاعت 1 ريح 1

 . روه#لا لاق يطويسلا طمماجلا لاقأ در منارلان لاو ىرتت تااتلاو يناتلاو لوال انرقلا ١

 |١ هيلعشا لص همئادح نمو* لمت اورلملا يف قرن اود دعب نم لكن م ليصفا ةباصق !انم لك ْ

 : ىلع هدهسم ل ايمعتو اه.الحدي ال نوعاطلاول احمل ن اودالبل او ا ىلع يدلل ل ايمدت زسو ]أ

 || ةيمكلا نمو عامحالاب عاقبلا ميسم لمدا اهيع نفد يتلا ةعقبلا لاو دجاسلا رئاس |
 : روم ا اك ض رالال زمحو متانعلا ل اداوسأدع 3 يقول وهيا هنلا ىلع همن دح نموا .رعلاو ا

 || هناو هلبق دحال عجم موسما تاولصلا عومجو نيلوقاادحايف وضرلاو اروياد ب ارتلاو

 ةاللصلا يف علاو ةبمكلا لابقت- أون راع ائلاو ةعطا :ودلبق" يا الع ملو ءاشعلاىلص نم لوا :

 لوقو اهيف ةعامجلاو ةالصلا يف عيكذاو ةماقالاوناذالاو مالالاةيحتو ةكئالملا فصكا



0 
 ١ حاجرتسالاو .ةلقو ةلقوملاو-بارحملاف ةالصلا ةهارك ونيلعنلاب ةالصااو دما كل اني رمهللا |[

 || مل رفذت هتما نالسو هيلءهللا ىلص هصءاصخ نمو * ريبكتلاب ةالصلا حاتتفاو ٠ ةيبصملا دنع
 لج واييلع نوبأتي ومهنوطب يف مهتاقدص نولك ايو ة ةبوت م ملموتلان او رافغت سالاب بوندلا |
 هيلع هللا ىلص هصئاصخ نمو# ملل بيهقسا هن اوعدامو5 رج الا ييوراج دا مم ايندلاي باو كام ٍإ

 دعللاو ضال اديعو هيف سهلا _لاصحلاو ناضمر رهشو ردقلاةليلوةباجالا ةعاس

 الي عامجلاو برشلاو لكلا ةحاباو رطفلا , ليلو روعسلاو قتلا بابكلا لهال ناكو ا

 1 مالكلا ةحاناو َه 8 الصلا يب مالكتا م 3 رو نيتتس ةرامك ف ران م وص ل |هحوذق ارعموب و ريك مثأ ىلا ا

 مالا ريح هتمان ا مسوءيلعهلل لص هصنأا مدس نمو ادلبق نمناك امم كمل لوس ا

 ا مرودص يف مهمات 25 محلا رورسسلم مهعاو اوحضفي ورم دنع م الأ يصفق يالا رح

 ا فصوي ملومالسالا مهيد ىو نونم أوملاو نولسملا ىلاعت هللا « ايما نم نامسأ مل ق عشا مهو 1

 ما تر ودءايبالاالا صولا اذهب |
 يف لسوهيلعدتلا ىلص هصئاصح نمو+ةكت الملا يس اههالكوطاسوالا يف رازتئالاوةماعلاو ||
 م ىلعد ”دام ريتك ملل لح أو مهلبق مالا ىلع ناكي لا رصاللا مهع هللا عضو نا هتمأ |
 اوهركتسا امونايسلاو اطحلاب ةذخاوملا مهنع عهرو جرح نم ني دلا فم هيلع لءيجلو م لبق ا

 ا تدتك ةنسحن" مم نمو ةسسح بتككت ل ١ ؛ ةئيس بتكلم ةكيسب مهنم "م نمو سفنلا تي دحو هيلع ||

 عبدو ةساجنلا عضومصضرقوةبوتلاف سفدلا تقم هع عضوو ارشع تبتكل ابلكن اف ةنسح 1

 هب لعلا ملسو هيلع هللا لص هتما يف هصأ اصح ن نمو* مه

 عيرا حاكتو ةيدلأو صاعقلا 0 ريل ملح رشو مط بيجتسا 4 اوعداموةاكتلا يبل املا

 ا ناييتا ثيسو طولا ىوس ضئاخلاة اع يفوةمالا حاكم ينو مهتلم ريغ حاكت ي ملصحرو
 هللا ىلص هتما نأو ركسملا ب : ءرسشو ريوصتلاوةروعلا فتك مهيلعمرحو اًؤاش قش يا ىلعذ ايما
 ودع مهيلع طلي الوم لبق نمهب ب ذع ب ا ذعب نوب ذءيالو قرعب الو عوج كلبت ال لسو هيلع

 ناو َة هيج مهعامجا ن ١كلذ هرم اثنو ةلالض ىلع عت الو مهتضيبأ وح يتسف مريغ

 ا ىلعات اذعناكوةداهسشو ةمر مل نوعاطلاوابأ دع موليق سها التخا ناكوةمحر ميفالتخا

 | اداتواواباطقامهيف تر اوقحلا ىلعلارتال سو هيلع هللا ىلص هتما نم ةفئاط ناوم لبق ىم

 ةكتالملا ىرجت ىر < نم مهتم ن أد ومالسلا هيلععر رم نن سعت ىل تي نم مهتم ناقال ادب أو ءايجنو

 ا ةيس تيدون ملسو يدنا ىلص هتما ن اولاجدلا نولتاقي وحيبستلاب م اعطلا نع ءادهتسال ا يف

 رخن مامالا لاق نيك املا ابيأ ايمهبتك يف مالا رئاس تيدودواون انيذلا اهياابنًارقلا

 ةبسنلاب ىنعي بلا لاقلقا هموق ب أوت نوكي رهظأ- ايسال ا نم هتزهعم ناك نميزارلانيدلا



 فقل
 | تازيع'ناف ةمالاهذهالا لاقديف ركتلاو يعتلاةلقو هب اب--١ روهظوهحوضول قيدصتلا ىلا

 | هي السما يهصئاصح نمو مالا رثئاس نم رتكاناوت ورهظا مسوهيلعهللا ىلص ايي هيي
 رثام اد و ىرثم ع4 رو

 | نولينسوبو قل اينو ةمأ تو مقوم بوف ىحيلاةلاصلا دوس
 ١ *نوُلعيِهب وقح ابن ودي 000 نم قلسو ههيلعمللا ىلبص هتمأ قح يف ىلاعت لاقو ١

 ابيلع مسشكو رحآلا لعلاو لواللا معلا ثنو اهتمأ_5را سو هيلعمملا ىلص هصئاصخ نمو 1

 ض 3 اينو اهالع تكلا فيدصتو تارعالاوباسالا 2. دانسالا تتواو ملعلا شارح ا

 ١ قيفي نم لواو ضرالاهتع قت نمل واه او هيلعمللا لص هصئاصحن نمو *ليئارسأ
 ل ,طعأ نيتاح هيف ىبدكي وصقوما أ يق دعتأب نداوي و قارنلا ىلعامل انيعبس يف رشحي وةقعصلا نم |

 أ تم هنود نمءد ودخل اولدديو دود مقاول سا رمل نيني نع هماقعو ةمطان . رمللحلا
 ىلا راذي ن هلواو عمشم لواو عفن عماش لواعت اوم دئاقومهسي اطح ودكموي ن رييدلام 2007 ام

 : باح ريبةنل موق لاحد! يتعامشلا واسال ١ امحيف ىسدملاةعامشلاو ءايبنالا رئاس نم ا | بلطيو غيلبلا ىلع د يشدمم لطي الود رع رين لوأو دولاب هلن دي يبم لوا اومللا ا
 أ ديما يف ساد تاحرد مهر يف ةعامشلا وابلح ديال ناني دح ملأ نم رالاقهتسا نهم ةءامتلاو |

 أ ل نا نيكرشملا لافطايةعامشلاو تادعلاهبع ففي راعكلانم دلح نيف ةعافشلا و ||
 | نملوا هناو لو هيلعهلا ىلص هم سو هدسالا ةمايقأ اموي مطقتم سسوس اس لكن او اهنذعي

 |١ ةرعش لك يهل ناوهت ا هدعب و ايلحدي نهلواوةمكلا باب رقي نمل وأو طارصلا ىلع ريخي ١
 | عرت نمةعرت ىلع هردنمو ةمشلا يا لتا ورورد !وق ناو سولاو روك او هيلع هلا لص ا ش٠ هصئاصح نمو* طارصلا ىلع هتنب ار تح مرا دبأ ضخ عم لا لحا ارماوي دروب ههجوو هسا ارنم

 أ هتما نا لسو هيلع هللا لص هصئاصخ نمو# ة للا ضاي رنمةصوروربنمو هرعقنيب اموةدحلا أ
 ا موك ىلع تفقوملا يف نونوكيو قئالخلا لقول ىذقيةمايقاوب نوال ايدلا ينورحأّلا ١

 ١ ةمايقلا يف يتأتل زرلا قوايدلا ابل اذع لجو كوضولا رات ا نمنيلحما رع نوت أي ولاع
 | نوتويو نينمرلا راقغتساب اهنع صحت بون ذ الب اينم جرحتو اهموب شاهروبق لخدت ةصخخم |

 | لد دوجحتا ثا نم مههوجوي ايس مو مهيدي نيب مثرونومهتي رذ ىعتو مهتاعأب مهب
 /| مهناد ممالا رئاس فالخب اق عسي امو تعسام الو انازيم سانلا لقتاممو ءايبالاك نارون |

 5 مالا نم هنع ضرالا ىّدت نمل وأ مو م الأ مدح لك ل ١ ةنملا نولحخدي

 أ 0 تاحابسو تام رخو تايجاو بكم ىرخأ صئاصخ يصويسلا طفاللا ركذ



 غي 10 9

 ةيادملاو قيوتلا يلو هاو ةيافك هتركَذ اهفف اهيلا مجريلف اهءاش ىف اهلقنل اموزل
 د تثااثلا ثمل 3

 | ضارقن اعم ءايبنال أر اس تارت“ نهرب اذاو رتكأ لو ةيلعمشا ليص هنارعم *نوك نايب يدلك ا

 ا 6 فترارقلا اهلحاوةمايقلا موي ىلا لسو هيلع هلل ىلص هتازهم* ضع رارقساو مهتازجع*

 | و ةزججلا ماسقا نملوالا تلا يس هدعمانلنأ.دمبةوبنلامالءا يي درهما مامالا لاق
 | ةوبنلا ةخص ىلع تلدودجج نهادحا تربظاذاف تاره اماسقاانمدق دقو هصئامن يسارك
 ْ برات نماهم ربظو# رادنأ لىمأب ..دتنام اهم لسو يللا ىلصدخخةوبن ينبت دقو |

 اهرتكاو*'زايتماو اقي رطاهح ”واو#ازاجعا تاوبنلا ربظا ترامف*رابحا : رماه ققحتو ْ

 +« دداو دكان نما لال د مشو * دماعو رئاننماهدهاوش ريقن *ارعرت اديعتو+ ايلا [ديب 0 ا

 وقل 5 فلك ريس هيلا جردتي ىتح»# هتياع ىلا داقسمو# هت "ىلع عوطم سمال ايلا نال نال

 ار 5 4 عويطملا ةعش عيلتلا جست نهلع عيل ن رعمألع 35 نم هبشيالو عنصت ريعب هيف

 ريغو ابنع لفاع وهو اييلا جردتى تح لسو هيلع لص هللا لوسر كيسة حلالا ةوسلا تاراما .

 ىلا اهبعرجاع الواب لهأ اذريغ# هتمرأ نيحابقوقع ماقو# هنن اأىحا م ابعان ضيا ميلا علطتم ْ

 الو لقوا ايالو لقعهعمديالا# رهسم ساقو»# رقم لا لعتمس عم كاهن لماكت نأ

 لك ناباو سم ل رك وأد العستكا ا لونك ارقي ل 1 ا! ردو اذه « سمن هلم رقشت :

 يوتسا دوقعو قوقح _ »هنعاورصقام لعي هب رشىلا ل لل ريتك حر تح هيتشسم :

 ادهاد اذهب كيحو* يتوهال ديب انو* يب يللا نوعبالا دل اذامو ايماكا نيبو*+ايءاسقأ

 ةعضارتا هنيهارنو ةرهاقلاهتارهت* نهكلد ىل ١ مهني و هناديفتكأ و ول احاجتو هيلءابرصتقا ول

 *ةرهاطتم راث او *ةرتاوتم رابحاو*ةرياهم عاونا نه +دداعم لكدصي و* دحاج لك د ريام |
 اماهش# 02 اتهم كتاف اراه رعاطتو* ناهري لكل اعماج اهرياغت نوكيل اص اضع قدصي |:

 لاعفأو لاوكأ نم هب راقأم اهنمو#* ريت أتو رييعت نم هبقعتام اهنمو*# ريشب و ردن نم همدقل 1

 مامال !لاقو# ىحتنأ هيفرصقام م الءالا نمالو هب لحا امتأي الا نم "قبب لو هيلاوهنم تردص ُ

 ١١ لسرلا رئاست ازوعم - رم ريظ الو هيلعمللا قصاتيبت تأ وعمو ءافتلاي ضايع يبصاقلا ,

 ى غنا وهام وأ اهلتم انببن دتعوالا ة وعم يبن تأويل هداواهترك ايحدحا نيهجوب ماسلا مهيلع

 كرم تازجم*و سو هيلع هللا ىلص نيب تازجع* ل م انهت درا ناف كلذ ىلع سانلا هبن دقواهنم ا

 :أ هلكفن كنارقلا اذيف ريتك اينوك اماوملاعت هن هللا ءاش ناثالذ ىلعشتل < اييئال!نممدقل



 دع
 ب او 4 رثوكلا كانيطعا انا » ةروس نيققحملا ع أضع دنع هيف زاجتالا عقيأم لقاورجت“*

 ةلح لكاس 0 ١ نورحأ دازو ة رع عمد 5 فيك هنمدبا| لك نا ى ا مهصعب بهجواهردق يف ا

25 : 

 ةروسباوت 3 ىلاعت هلوقا ًالواءابرك دام قماونيمأك وا ةلك نم تناك ناو ة رج“ هتمةمطتنم ٍإ

 اذهناك ١ ذاوهطب لوطي قيقحتو رطب نم اذه رععملا ام عمدت | مادحم ام لقا وهو هلم م أ

 تاك ددعو مهمفعت ددع ىلع فيو لكلا نع سوةعبش ىف م تاكا. نم نارقلا ىف

 رثوكلا كانيطعا انا ددع ةيس ىلع تر آرقلا ا رحتيم تالرشع رتوكلا كايطعا انأ
 هثغالد قي رط ن٠ نييحوب هزاهعام هس يف لا اهتهدحأ ولك رح فال ةعبس نم ديزأ

 ُ ةحوأأ اذه نع ددمأا تفعامتف ناترمم* ددعلا ادهن مءر رح لكي راعمف همطب قي رطو

 ةلرجللا هد ها نمةدحاوأ!ةروسلا يف نوكي دقه بيعأ امولع رايحالا نم رب أ زاحعاهوجوهيف |

 متىرحا ةرتكودملا فعاذتف رهش* هسفم اسم ريح لكاسيعلا نمءايشالا نع رايحالا ||

 دعلا دح ا يداك اله نارقلا قد ياده ميم متل لح وتاها رك ولا رحالافراخالا هوجو :
 ةاللصلا هيلع هع ةرداعلا راسالا أو ةدراول أت داحال اهم يهارب رصف ىوخحالو هنارجتخ ٍ

 أ[ روبل يا هرما ىلع دامو لو هيلعمتل' ىلص هتارجم "ا ريهةرو كدمات مالا هذه ين ماللاو
 ْ 0 هئارعش# حوذووفالا دحر افهم اوع نأ هب هل ىلا ايرمشا امم وو هيلع هللا ىلصدرما
 هنرق هيف امم يدلانملا بس وايمامر لها مهر دقت تن ,5 ىلسرلا تارعم* نام إو هيلعهلل!

 أ ةرمعك مالسلا هيلع ىسوم ميلا هللا تع رجلا هلها معي اعمالسلا هيلع ىسوم مز ناك الف
 مر لطناو مهتردق يف كيلو خداع قرحامابنم# ءاغ هيلع بتر دق نوع ديم هبشت
 نوردقيال رما م ءاج دع“ ناك 1٠ ريواو سطلا ناك اءايعام الا ديلع دبع سزشا ذك
 صرال او نيعا اوم دلو يدل يادك لا ءارباو تملا ءايح نوت او دياع

 تعب للاعت هللا نام اللاود الصلا مبيلع ءايسال! تارت“ رئا اساذكحو ىطالو ةحاعم نو

 ةنابكلاو ريطاو رعدلاو ةغالللا ةعبرأ ايءولعو برعلا ىراممةل حويل سوهيلعمملا ىلا 06
 :رع ةحراملا ةعال اللاو زاجيالاوةحادملا نم لوصهةعرال هذ قراطلا ارقلا لزنأف

 الو هقيرط ىلا موطنملا يفاود:ييمل يدلا رحم ا بولسالاو بي رعا!ماقنلا نمو يمالك طم
 - , ابخناو اسوا رايجالا نمودج منازوالا بيلاس ا ياواك :

 لطباق ودعلاىدعان اكثا وهقدصوك اذ ةختلابع رصملا ىرتعي و تناك ام ىلع دجوتف ١

 نم“ ءاجوموغلا دصرو سيشلامجرباباصان :ىءايتتجا مت مم ارشع بذكتور هةرمقدصت يتلاةءابكلا ||
 سمسم مسج مس عسل بيس يسم



 ل 2#
 عرفت نم زج امةيضاملا تداول اوةدت دئابلا مالو ءايبالا ءايناوةقباسل !نورقل ان رع رابخالا

 1 الا يق أثاةم ١ نكت ة ةحملاة ني ةمايقلا موي ىلا ةتبان رجلا اهذهت يقب مهضعب نع ملعلا اذهل |

 ا اذه ىلع بورغلا نع هبرع ءا ام ىل هزاجتا هوجو لم اتوهيف رظن 2 رم لسا ردع |

 ! رهاطتي دوكرايالا ددحتيف ريسأ ام ىلع هقدصديف ريطي والا نمزال ورصعري الف ليسا

 أ نيقيلا نيع ىلاةنس اطلت سعملاو نيقيلايةدايزةدهاشللو نايملكرتملا سيلو ناعببلا |
 إ| تمدعومهبحا ارقدأب تضرقنا ل اسرلا تارجع“ راسو قحاهدلع لكن اكن اونيقيلا !ءىلا اهتم |

 ّْ لجهعلا الو دما هناي! اومطقتت الو ديبنال ملسو هيلع ثا ىلص انيبب تاره *واهت 18 مدعي

 : يب ءايبالا نم ام ةري رهيلا رعي راحبلاهب تدحايفهلوق: مادا لاو الصلا هيلعر راشاادشو

 ىلا هّئاءاحوا ايسو تيتو يدلا تن كل ائاو رشبلا هيلعر م اهلعمام تاي آلا نم ىطعا الا
 نأ حيحتااو رهاطلا وهو مهصعي ددع تيدحلا يعءادهةءايقلا موي اعبت عر ,كا يلا وجراف

 توعدخيت نع كرابملاز' دم !ةمالءلاءاقلت يدلا زيربالا باك يل اقع ها ىامتدملا ءاع
 ىطغا دقوالا يمن رم امدي دح يل !وقي هعمل ىصردتعسوحلمدلا عب رعلادبعي ديس هنأمز

 ةاللصأا ميياع ءايسالا ت ع ناىليايحوال !هتيتوايدلا َْن امورينلا هيلع نع ١ ا

 مم .ىرتي ام امو ربكلا دع لب هوياماهم اه قلعتي 0و

 نمتناك سو هيلع ىلص اديس ةرجمهورككلا لاح مهياع ربطت نا ىلا مثرغص لاح يمستاوذ
 اسمو القعو اتاؤ لسو هيلع هلا لص هتوقلك كلذو هتماكمومت دهاشمومرون نمو هبا ىلا |

 ةالصلا مهياعت ايدالا عي 1 ملسو هيلع هللا ىلص هن دهام تيطعاوإ هنا ىتحارسواحورو

 هيلع هللا ىلص هتروعم ْن ايي ليايسو الا هتيتواي م دلا نأك امو لاق كاد هوقيا ني مال لاو

 هنأ تيحب ردقلا ةماحو ةماحتلا نم تعلد مهتاربعم تناكولو مهتارجت* سدج نم تسيل سو
 : هناحيس قملا نماهسال هلكتلل ذ قوف لو هيلع ىلص هثرحيعشر لامي امس ب يلعن مأوي .

 1 لكم م لسري وهيعجل ري عضوم ىلا هلسرأ دلو هل ديارت ماك الع الغم ةهنتعمتلا ىحر برض م هنماال ؤ

 ا هدنع هك رف دلو دل ديازت 0 ناىملاكللا دلودلا فرعي و ماهي لعل ةتوقاي ل أتم ةسئقن ةحاح دوعأو

 | نايرسوتف :رمملا لاك نم دلولا !ذمل لص يام ف يكيتالف هرومأ عيج ىلوتي وهسفنب هيب ري وه لعجو

 دقو هنعهلنأ يضر لاق آدباديف لصحاعكالملا رس نم هتوحأ يب لصحام ساقيالو هيف هيب أ رس

 ظ ءايبنالا تازهعم ضعب ملسو هيلعدلنا ىلص يبنلا ىلع رهظي نا ىنقي ةباحصا!ضعب تراك
 ميركل ىلوملا هبوصخ أه ىريو ملسوهيلع هللا ىلص يبنلا ىلا تفتايفم ال كاوةال الصلا هيلع

 هككم عوج نم كمل هدكم كيسذلاب الثم هنع هللا يفر برض مٌحظع ظع ءايح هكرديف
 سعب ا مط سس عم ري



 مأ ايف فرصتي ةيارق هلا ىنثا

 هب عقو يدل هجولا ي سأتلا فلتحا دقو ىربك ١صئاصحلا هءاتك يف طويسلا طئقاملا لاقو

 ١ اهنم هوحوة دعب عقو هبأ صعلملاو ناقلالا يباتكي ةطوسم ابني لاوقا ىلعز ًارقلا زاجحا |
 عادل 0 ناأسرف منيدلا برعلاة داع ةقراخلا هنعالبو هئساعفو هلك مائتلاو هفبل 1 نسح

 1 هباهحأ ضع لمحو و ءاشاعيك فرصتي هيفددي قلطاو

 بيلاسال يلاجلا يي رغلا ب ولسالاو سيعم اهماعنةروص ؟ اهتمو ٠ ل2 راشلا ادهب أب راو

 لصاوه هيلا تمتاوهتاي اعيطاقم هيلع تمقوو هيلع ءاح يدلااهرتنوابمادن جاهسو برعلا مالك 2
 نكيلاموتايبغار ايحالا نم هيلع ىوطنا ٠.؟اهمو ٠ هلريطتم دع الو هليقدحوي لو هتالك
 هنمرلعيال ن ناكاممةمااسلا عئارشلاو ةيضاملا نورقلارابحا نمدن أبنا اماهسو درو دحوف 0

 هللا ىلص هدرو,ىكالذ لعت ةيسورمع عاق يدلا ١! باتكلا لهاراس نم فما الاةدحاولا ةصقلا
 رامسالا د نيدصعلامه ب خو بكيالو ارقيال ى ماوهو ض١ لعدن ق أي وههجو ىلع راسو ٍءهيلع

 5م
 "مهل يف ولوَيَو هند التنقن آ' كتم ناتفن مسه أا ىلاعت هلوقك رامص' اكن

 اهولعقي ال مهما مهي ءالاعاو ايا عق يشموقريم# ”تدرو يف حاسم لوقت مبا شأن دعي الل

 يعاودل ار ثوت عم ةصراعملا كرتالابسو ٠ ادب 1سنين ودو يلا ي هلوقك اور دقالواون مهام
 دلع مي راعتا يتلاةبيش وميعايس دنع ةيعفأم تولق قب ع يفلا ةعوزا هل اسمو ٠ ةحاملا ةدعو
 لاق روطلاب برعملا يف رقي وهيل ىلص يدلا ععسهنابسامم بس ريش عقو؟هتوالت

 ”نورط سما هلو ,ةىلا َنوقلاَحْلا ' م د ع ريغ ”نماوقلخ *م1ةي ال هده غانا
 لب دجال هعمأ ودلعال هئر اق نا اسمو ٠ ىب 558 اسال ارقوام لوا ثاددل !اقريطي ىلف داك
 ديعأ اؤأ ىداعيمالكلا نم 0 موةواللح ودي رهتو دنع باكا
 ١ ءاهبمو :درلا ةرتك لعق جاحيال هنأب نأ ارقلا ل وميلعمشاى لم م دوا دودي درتلا عم ليو
 مل فراغ ومراعا ةعجا 1 اينعو ٠ ةطيح هلا ليكت <« عمأي دلات يق ا ءمدعب ال ةيقان ةي 3 5

 هع ا ؟اهنمو ١ ةدودعم ىرداوةلياقت اكيدحايح ططاحلالو يدكلا نم باتك ابهاحي |
 م اهلعج ١ "اهنمو الاعرتيلا الكيف نام .تجيال نر داصتملا اهوقب وذملاوةلازخلا يتفص ود

 2200 نأيىلا ابانجيدقةمدقملا كلان دا لعجو هروع ل نعايض ستك 11

 نوفي هيف مخ يذل رثكا أ ليئارلسا يتب ىلع ُصقَي نار لأ اذهنا ىناعت |

 هتازجتعم دعى مجيال هبات فرع ن ًارقلازاجتا هوجو نمرك د ٠تمرعاذا ضايع يب هاقلا لاق |



 ا ملعلا لمح لاقاهنع اوزجعف هنمةروسب ىدحت دق سو هيلع هللا ىلص

 ١. اهسسفنا يف مةزدعءادر دقوأ هدعب هتمتاي اواذي ١ لكف رثوكلا كانيطعا انا روسلارصقاو
 رثوكلاةرو تاك تددعاذاو تلقاذه دعب يطويسلا ظفاحلا_لاق بسام ىلع تازجعم |
 اعب راو ةئامستوةلك فل! نيعبسواعبس تر ًارقلا تاكو موق دعدقو ةلكةرشع عصب اهتدجو ا

 هجواةيناقيف برصت بيرق فال اةعب وحن ددعلا ينوكيهنم رحمملا ردقلاف ل يتالتو | |
 بلا نيسمحو ةتس غلبت رشع يفاثلاو رشع ي داحل اورشاعلاو عساتلاو نماتلاو عباسلاونالوالا |

 ةرفاوتإج سداسلاو سماحلاو عدارلاو تلاتلا هحولاهوجولا نم هضعب يف كللذ ىلا مضني تةزجسعم
 ليصفت ىلع فوقولا دارا نمو رثك اوأ ةزح.عم فلا نيتس ىلا كلذب نارقلا تازحمم لصف

 قئش امهيفدجي ليزعتلارارسا اهاتك يرظنلا نءهافنرالو ال نايجولا تيح نم ن ارقلازاجعا ا

 يوةعالبلا عاونا نماعون نيرشعو ةئام ةدحاوةي أ نم تجر تس ا يف يلع قو دقو لاق هليلغ ا

 ظفاحلا مالك ىحتناعحاريلف فيل أتناهتدرفادقوةي ال اوم [نيذَلاِلَوم ذ ىلاعت هلوق |[
 قئمالسالا عيش لاقو * نآرقلا ةرسع.باب يمالكلاطسبيق أيسو صئاصخلا ييطويسلا |
 رابك تادلة عب راوهوهسملا نيد ل دب نم ىلع درلا يف حيت! باوملا هباتتك ي ةيعن نب سيدلا 1

 ىصماماهسمن اعوب تاب الا نكل ة ريتك عاوبا لسوهيلءهللا ىلص دم ةوب يعي ةوبملا لأ ال دو
 نموه كيسدلا نارقلاكمويلا ىلا قاب وه ا أهنمو ىسعو يسوم تارحتمكريخ انامول همراصو ٠

 هتوبم العا ١ 3 امههئافهعابتا ينيدلا!نامالاولملاكو سو هيلءهقنا ىلص دم ةوبد مالعأ

 نم تقودساتفوهننا اهربطي يتلا تاب آلاكو هتوبن مالعا نماصيا اهماماهبىق !يتلاهتعي شكو
 ةعاسلاموقنال ل سو هيلع هللا ىلص هلوقك هءوقوب ريحاام عوقوو هتما نم نيحلاصلاتامارك"
 سَ ةنسرانلا هذهت دج رحدقو قىرصم شالا قاعاامل١ ىصت زاحللا ضرابراب جرح ىتح

 ةجحلاب هتلمو هني دروبظو ىرصس رالا ءوض يف لبالا قانعا سادلا دهاشو ةئاعسو نيسمحو ؛

 بتك يف دوجوملاهتعو هئادعاب قيحت تلا تاب وقعلاوتالتملا لتمو ناسالاوديلاو ناهرعلاو |

 يس ةرتاوتم تيداحا ةلمجو تارجعملا نماعاوب ارح عضوم يكد تكل ذريغو هلبق ءايبالا |[
 نم رتك ١ تارجتملا عاونا يا عاومال اه ذهيث ةرتاوتملا تي داحال اهاهرح آي لاق فلن ناعم
 :| لمعلا لها يفو ةمالايهذه ةرهش 12 راك اذهلو رومالا كلتلثميف ةرتاوتملا تي داحالا |

 رتاوتنا انه دوصقملاو رومالا كللن نم ريت ةرهش نم ظعا سو هيلعهللا ىلص هلاوحاب

 3 : الا دنع“ ةرئاوتميق" ةريتك روما رتاوت در مرطعا ثيداحالا ي ةضيفتسملا هناي ؟عاونا



 نان نأ رقلاب د ةداقمملا نيهاربلاو تاب ولا ريغ ع اذدو تيدحلا لما ءاطعو اممتاطعدنع وأ ا

 ضوللا اددريغ يب طوس موه ا.أايتانصوايعاونا نماوركة نيخحلا نم فت :اواعاط درك 2 دق كالت

 لها سك يامريغ. :راذهو فالآ اةرشع لعدي زياتأي هلام ارقلا امنا اوم ىتح

 تاعصريعو اهب تحب يتلا هتعبر رمش ياه ريع ةنداتلا ساتجال د دهوهن رابحالا نم باتكلا

 هماركأو هطارصت ريغ هلك ا ددوشلاو -اوهتاعصو هقالحاوهتريسب رم ملأ نم لدي امريعوهتما

 :1 نايعا دادعت ناك رمدقملا ءايمالاب لمع < وهب رعكن ءوماقداو دج وقعوهب ن من

 ( لك شات دا ليس عااوو ناجالا 0590 فهارس جا اعدل يو
 أ( اتاي 'وةيبوبرلال انالد نأ < نب رجح !موقلإ نيبي الاهريهارملاوت أي الار ءصمخت لكل لب موق

 هم يس
 دل تلج ل دو هياعدللا لصد هتورح آ عموم يف ل اقم لدم لكّلعل ١ 2 لكرسركك وم دعأ

 ىلا هركذ راق ةعاسلا مايق ىلاو هتومدعبي وهن ايح يو هتعسم سيدو هتعبم لبق تاسببلا ت ايلا
 دلوأ أودع طوم يان دكت ةمدقللا بتل ١1< يف دوحومكالدند ةراشل اوهناتكا ص < ةودعالا

 . راك و ةرومتسملا ل املأ ت اع*اةمقمأعلا ثا دكر 5-5 فورع وهام تاي ..الا نهد دلو ن ررخقأ

 لس # ذأ هال
 لئالدسك قاب مه فراق ذدقترياك روم ل يولد واتا لالا 03 ةحةدميدال ام

 هه
 هلاوحا رمدجو دام ليمواهداسراساهدعسر تا صح فلات الل'نلف ةريغعوةريس اودويلا

 هئادعأ كل الهاودل قدصعلا لرأ ب رسوم ركد .العاو هعابال و دل هللارأ عد اءاودرعجص يف

 أ( ام اذ« نامرلاو للدلاو نا وديلا نيد لكي عدم درابالاوهقاتي وهدا سلال داو

 ن ًارقأ ا دعام اماويرابلا سف يره اطفال مالا الا 4 لاقو*ها داي منت فمصو لوطي

 ىاخا أ ىو ريشلا لاقت داوماعادلا ريغكتو ملم هيياعدللا 200 ني نه ءانأ عب نم

 ديف ثألذ ود ردع قبل ريع_:ن.هقدع ىلع يل أدعو اهاةيمود يدا عقوام نق

 ]إ دوحوب عاش ريتك + يتلا تاواعأا ق راو نع لو هيلدا 0 ىلع ريخدنا مطقلا

 ا تارمتملا نءاريتك نا عمدا ' هلا دروم تدروة يماثل ذدارعا تما را ولع ةعاجتو اح دوج

 0 دنع عامقلا همسريتك )1 داأ وريمعأأ م لاو ريتاكلا ددعلا !هرورشتناو رج تادقةي وبلا

 ١ تالذ تباعمدمل ةبترل اهذه ىلا ريغ دنع لدي ناورابحالاوريسلاب ةيانعلاورات الاب علا

 الل هناوه وأ دعبتسه ناك أمل يرطب قي راع عطلة دية مئاقولا هذه ب لاءنأ عد. مىعداوا لب

 نيدحا _:رع ظفحيالو ةل41يرابحالا» ذيباوث دحدقةقيط لكي رابحالاةاورناةي رع

 ديك: كتالانهايف هيلعر اكن ال الوش الذ ره هاكح ايه يوارلا ةفلافم مدع نءالوةناحتلا
 ىوونلا ركذو لاق لطابلا ىلع هاذغالا نم اظوفعت ميعو#م نال قطانلاك مهنم تكاسلا



 قف  قيمبلالاقو نيتئامو فلا عدي زت ل سو هيلع لد يبا ْ

 ا ليقود هز عه علا لو هيلع هللا ىلع هيدي ف يدم لاقواتلا تاب ل اخدملا

 ييناقررلا لاقو+هاا,هريغو تويبلاو ريع يباكّم مال نه ةعا جاع جي ىنتعادقو فال ؟ةتالب

 ١ت ازحعمن ..نأ اسم حرش ةمدقم

ٍ 1 
 ا صو جذوملالا ينو ملو هيلعدللا ىلد هتاردمءددعي حتالاةرابعدلقن دعب بهاوملا حرمت |
 ١ ىوس ال "ادب الت ليقواعلا مايتاهأ, ليقدخ تاراسم“ اينالا رتك اداب ملسو هيلعدللا يلح |

 ا سبل هباوهورج ” ؟ىنعمارترتك عع مهاييعو ىحيلحلا لاقايي , رقن ةرحعم ملا نيت رميه نان ارقلا

 : تارحعم ينكلذاغاوماجالا عاراحأو خوخنامإ اىوهيلعا ىلد هريع تأرحعم هع يوت أ

 ١ اذاتناو بهاوملا يلاقو ؟تالذوحتو ءاملاورق اورىللاوماعطلا ريتكتك يا ها ةصاحاسي ||

 | ىلالاوىولعلل ةلماع اهتدحو مالالاو ةالعلا هيلعدتاءاركو هناي رهان وهتازسعم تلمأت |
 | رصاحلاو بئاعلاوقحاللاو قبال او دماطلاو مئاملاو كرجتملاو نكاشاو قطانلاو تماصلاو |[
 ' منمو بقاوتلا بهمتلاب يراك اطل دع ولام تال ريغ ىلا لج لاو لحاملاو رهاطلاو ىطابلاو |

 أ ةلاسراب دلابتدابتو هياعرجتلاو سطل مياتو وبهايملا يف عدلا ق'رتسا نم تيطايشلا
 ْ قطوروعلا نم نيعلادرورمتلا قاقش اودعك يامل عنو دخلا نيسوددايلاب هلاهتيط اخو :

 ْ نمكالذ ىوس اهولزالا نمديا ةهبج ىلاءد نمت راوتل ارولاكو لإ مكاو يثدإ !أو ريعبلا

 ىنتل اهرصح يفانسقت 'انامعاولامم ةلقملا لوالا ىلا أ نعاعاشوتلخ اا ملوا دتيتلا تارحمملا |
 1 ءاعقنسا نعاورسمعل هيقانم غ1 محا يف ةيأعأا تنور ال او نولوال اغلب وواهكدي دادلا !'

 || لاق نا ىلا امرت ضعب رصح نعارصقماهرح لحاب ا ناكلو هبها رمز مع ركلاءاحام |
 : رقالطسقلا بطقلا هيلع هبناك ملأ لاو ةالصلا هيلعدتاما ركوهتأي رهان وهتارحعم لصاح |,
 ْ عق ليقلسم وسو هيلع لص هدح# ىشقف هنوكل بق دجو دقو ضامماسقا هن االاث ىلا عجوي (:

 وع ىلا هن ١ هلق ناملا هعضوودل + نيح نمدعم شكو سويلم ىلص هد يدتاراومد
 3و

 ٍ ام

 ا هيلعهللا ىلص هتازحيعم نا ملعا ءايحالا حرشيف ىهتر مدت ديسلا لاقو# ه !ههح مضومودلصف ا

 85 يدهتلا عوام نق ريغاما ونار قلاامعاواههرشاوابلكاو لئامثلا صخا يف وةريتك لسو أ
 طر ,شىدهتلاذأ ةز يعم هييعسل يقايالو بلط ط نودد مقوام هنموتل. اقملاو ةضراعملا بلطوهو ٠

 هيلعمللا لص هت وب لبقاما يهواهتايث زج نم لك يفال ةل ملا تيح نما يف طرشوه لوقن انال اهيف
 ١ تي ور ىتحوأبقاوساوماشلا روصقدل ءاضا ىتحدعم جرحا هيسدلارونلاو ليفلا ةصقك سو

 قاق الا ةيسهبفاوطلاو هتدالوب املأ دِجتمل ىتح مادا كفل رئاطلا صو ىرصبب لبالا قادعا
 فئاوملا نم معمامو ٌةواس ةريحبءام ضرغو ىرسك ن اويا تافارش طوقسو سرافران دوو



 مفاد ريغ نمابهجولاهرورخوماسجالا س -كيناوزسو هيلع ىلص هفاصو وهتوعنب ةحراصلا

 هللا اننا ىلااهدعب و هتناضح ماياوهت دالومايا يف بئاجعلا نم لقتامرئا- ىلا اهتنكما ياه
 أ( روصع# ريع وهو لسو هيلع ىلص هتوم دعب اماوردصلا قشورفسلا يف يامايعلا ل الل ظاك ىلاعت

 ىلا هتوبن 2 ريح نمامأو هيف بي لاوهذا هل ةقيقألا يتوهاعاهتما صاوحل عقو قراح لك ذا |
 1 ةريسلا يب نالحو دحا ديس" لاقو# اصحلم ىهتنا هيب مالكلا يذلاوها ذه هتامو نيح |

 ,( هنأت نع راحالاو ةريثك لسو هيلع هللا ىلصانيب ةلار لال نامت هصوطم ام ةيوبنلا

 | تافعلاب هتسوهركذ نمةلزمملا هللا بعك رئاسو ليجتالاوةاروعلا يدحوامكللد سةريبش
 دومحو ليفلاةصقك ةيجلاةييرغلا رومالا نم هحعبموهدلوم يدي نين جرح اموهل ةريملا

 ناويا تافارش نمةرشع عب راطوقسو دمتم ماعملا اهل ناكوابسودبعب ١ اوناكو سرأف راب

 هتوعس ةحراصلا نحلا فتاوهنم معسامو ادب وملا ايورو ةواسةريح ءامضيغو ىرسكا
 ىور امكلذ ريعملااملمهاد ريعنم ايهحوأ اهرورحو ماسالا ى ماكشساو سو هيلع هللا ىلص

 هثع ل2 راما اهدعت وةتاصخ ماياوهتدالو يف تئاوعلا روبط مة روش رابحالا ُُى لبو

 هلقع ةحاحرو هلع ةعارب وهتريس ديو هرك "امي يف لسأت تس ءلسو هيعمل !ىلصايبب هللا

 للص هرصاع نك ريتك ىتكأ دقوإس و هيلع هللا ىلص هتوب ةحخص ف كتبو هلاصح عيجو هلو

 4 الت نارلعو لو هيلعمنلا ىلصال داقناودب نم او ءايشالاش او هيلعمما
 . ودول عال

 وع 1
 وان لس ةسيسمل مل ولو ؛يضديابتيز داكي ىف لاعت هلوق مب . لاقو يب ريع ريعابم بصتي نأ

 ارقي | مل ناو هتوس لعلدي 5 رطنمد كي لوقب . سو هيلعمملا ىلص هييبل هلا هر رمح لتما ذه

 أذا ع 1 لاف ل ارقلابت أيل ناوي'انرق 1
 روي -_

 ١
 2م

 ةعدللا حر ةحاور نع

 رحخلاب كيبي هرطنم لراكأ ةييبم تايآ همه كي +
 اهب رق ةوقالو هيف عيطبم لامس بدلا ليقف اميلسو هيلع لص هعمنكيا كلذ '

 ا ةداعو مايصالا ةدابع يلعن يع ويلا اعدوهريظ'يدلاريدلا !ىلعر ًاوعاالو لاحرلا

 1 مهتلك عجو مهيدلق ني سوديلممت لمس اع اراغلا نشو يعابتلاو يداعتلاو ةيلهاشلا |:

 اوب ذيل هتعاط ىلا ني رظان هترصن يتادحاواع- اوراصف بولقلا ترصانتو ار“ الا تقفت

 | هعيمصفيس مرئاشعو مهموق اوفجو مهتاطواو مدالباورجهودي ري ام ىلعدوبواعي دركي
 هتلك زازعا لجال حامرلاوماهسلاو فويسلا عقول مههوجوأوبددوهترصن يمهحاورأ اوديو |
 ' هلي / يويهماطا لجاعلا يف ضرغالو مهيلعاهس افا ل 1 وماله اياميايد د ابهتيدعالعأو |

 تقفت اىتح
 <تامدنعا



 ريثكلااملاروبظو ٍلسو هيلعمللأ ىلص هعباص نيب نم ءاملا عين ةئامسحو فلا مهوةيبي دخلا لها |

 نالسو هيلع هللا ىلص هن أش نم ناكّلب هنو زوجي اين دلا يف فرش وا كللموا هببسب هيف 9توبغريف ا
 :| برقلا عاونأنمهوحتو داهجلا يف ملاوما فرص ىلع ءاينغالا لمحي ناكهنال اريقفينخاا لمجي ||
 : وأ رومالا هذه لتم مكتلي لهو رففلا مدعو سفنلا بيذبتل عيضولا لتم فيرشلالمجيو |
 | رخو ىتهلاب هععب يدلاوال يركفلا ريب دتلاو”يلقعلا رايحالاب هليبساذهدحال اهعوم ىفتي |
 ,| ضقان يتوامم بلاغ« يبشو يلا رما وهامناوشللذ م ءيشيف لقاعك تي ام رومال ا ءذهمل |

 أ بردهّللا كرابت رمالاو قلخلاهلنم الا هيلع ردقيالو رشبلاىوقهعولن رع زجتت تاداعلا |'
 ,| ةيس ربظت تناك عج نع عجاحاو ر رتاوتمادرتكا ملسو هياعهقا ىلص هتازهم*نا م نيملاعلا

 ملو ددحلاو كالا عم جمون يللا لفاعم و تاوزخلا ةيق وقدنملامويك مهعاتجا نطاوم
 تكاسلا توكس مهيرة دش عمكل ذ ىور نم ىلع راكد الوةمل امم ةباصتلا نم دحا نع لقني
 مهلك ب ذكلا يةنهادملا_:رعو لطان ىلع توكسلا نع نوه رم مهنال قطانلا قطنك مهتم

 مهيدل فورعم ريغو مدنع اركتم هوععسام اكول تال ةمول هللا نوهاحي ال لودع
 انرق ممدعب نم ىلا تلقت مت ريسلاو نالا نرد اهاور ءايشامهصعب زكا ؟ةوركنال

6 * 

 ١ نالحد دمحإ ديسلا مالك ىعتأ ةعاج نع ةعاخو ةفئاط نع ةقئالط اهذح ان نرق دعب

 26 عبارلا ثمل لع

 ديفت لسو هيلع هلأ ىلص هتايآو هتازجم* رابحا نأ اهم لكن م ملعب قرط ةدعراب يف
 ي ةيِعل كما سابعلاوب'مامالا ركّذ 1و هيلع هللا ىلص هتوبب ة#ودتلادر قدس: ملعلا |

1 

 اقرط ملسو هيلع هللاىلص هتاريعم رابحأ نم ةرفاو ةل> ركودمب حييصتلا باوملا هباتك
 اهتم رابحالا هدهو لاقم تاي الا كالا عوقوب ملعلا همت رايحالا هذه لترا ايم سن

 || هعباص نيب نم ءاملا عينك ةصاخلاو ةماعلا هملعت رتاوتم وهام اهنمو ل ًارقلاي وه ام
 ا ترتاوت كلذ نمالك ناككلذ وحنو عذجلا لضريدحو ماعطلا ريتكتو لسو هيلا ىلبص

 (( ةقبط نم اق فاس نع اداخو ليج دعب اليج ةمالا هتلقنو تضافعساو رايدالا هنأ
 ريس مس

 أ تايآ2راكلذوابيف ةصيفتسم ةروهشم ةلوقنم تاي الا هذهو الا ةمالا تاقبط نم

 أأ دعا ذاك تاي آلا كلت نودهاشيم ميظعلا قلحلا نمدهشم :وكياهنم ريثك ناكل وسرلا

 ركسلادهاش اكو ركسعلا ىو رىتح رثكفةرطق ابيفاوكر تيم واهوحزنال ةيبيددحلا رثب نم

 ركسملا عيج اهنم المو تالتماو ةدفملا يف رباج هبصامل ريسبلاءاملا عاقرلا تاذ ةورغي



 يد 9ع
 ميخم ءاعو لك اهنمأ ئامدقو ةارملا عم ةداز املا كلوب ةهزغ نم وجد يف شيلا دهاش

 ,/ ةضب رك ناك يدلا ماما هلأ الا مو اودهاش اكو يف اكسل دام يو اونرشو
 | كوبت ةوزغ ي افلا نيتالت وحت مهو ييطعلا شيحلا دهاش اكو مهلك شيحلا عبشام ةاشلا
 أ( عطت ىلع هوعج يذلا ماعطلا اودهاشومامك ىتح اهوام رتك كف املا ةيلق تس نيعلا

 أ( تيد يف ماعطلا ةرتك فلا نم رتكامثو قدحلا لها دهاش اكو مافكىح هنم اودحاف
 :| ةلصم تلصفو اوعي 2 تح رجلا دع ميلك اولك او اقاعو ريع نم اءاص ناك رادعب رب ,اج

 ةتاقالتلا دهاش اكو ةحلط يلا تيب ي'اوك ! ان ماعطلا ةرتك اش نوباتلادهاش 07

 بس ز ةعاو كلدكو ماك تح هعاصا نيب نم عيني ءاماو دق نم اوصوتان ءاملأ ةرتكأ

 دي زا هنأ سا نطفىتان هو ةراه م ءانا يأ روت يآ ماعاح نم أوك اق هلام اوناك

 اس ياك ةررالع سلي و ةريشع موقي لبلل ىلا ةودع نم ةعمق نواو' دتي اونكو ناك امم |
 روثشم اناكوىل امو رمامكم نياقلا ندللا نمي اويرشأمل ةمعلا لهاو بدج ةرعم

 01 م دجوي دكديالا دهودهع باغنممىلا هدهاش نم ضحب هاهي روهتمو هو هي كلذ ١

 3 ارا !مكحالا نه ريتك < فال هريع ىلا اماقوأ سمعو تاب 5 هده نم اريتك فرعدقو

 عم اللو ابعرع الا سانلا نم ريتك ناخ العلا دعارلقب ىلع قمتملا سو هيلعملنا لص هع |

 7 ىلع ترعوت امر كال سو هيلعدشلا لصدتايأ لقت ىلع عا ءدلاو معا ترفوت دقو :

 كولملا ريسنءةبعما رايحالا لقب ىلع ترهوتامع رتك !و ملسو هيلع هما ىلمدلبق ءايباال تايآ؟ .

 ملظعا ام راحالا روبظو نامز لكياهترمشدحوت اي آلا هذهلقن ردت نمدناف ءاملحلاو

 مهلا رفوتن ةداعلا ترج يتلا لودلاو كونملا ريسو ءايبالات اي ١ رم لقتبامةربش نم |
 م دعا لكع روتي نا اراوتم هنوكأ ف بجيال اده لتمو ابلش ىلع ىعاودلاو

 مال م معلا ال دقابيمدقلم _لاوحا نمةمالا [ركدع رت اوتام رك ناف س انلإ ا

 (( الدق ايلا رس ال نيدلا مسالا نم اريك نأ تحوم دمعد ا نع الاسم هريعنم
 | مل ءاينالا عابتا رتكأو مدنع اهرت 3 نع الاسف مرابساالو ءايألا ءايسا اومعم نونوكي

 ددع ةرئاوتم ييتلاةروهشملا عل ؛اقولاك خريغ دمع رت اوتامممريسو كولملا رابح نم مدا وني

 ةوبنلا لئالد يه ىبلا ت 6 هاذه روهظو حي راتلاو ساما رايحاو ريلاب لاب معلا لها

 رابخالا كلت روبظ نمظعا لرامز لك يفابعص اخو ابتماع ةمالا نيد روهشم اهمالعاو
 بتكو م ململا لها ةصاخلا نم تاي ًالاذعةلقنواهنمةرئاوتم لدجت كرا ىقحايعف ةيخيراتلا

 | صا رابخالا ءذهميف دجوتىنلاهقفلاولوصالا ابعكو ريسلاو يزاغملاو ريسفتلاو تي دحلا



 لوز“ بايساو هلريسو هلام اوملا أوق اولسو هيلعمللا ىلع يبنلا تيا للعلا لهأاو ميقدص

 * ممةصاخلا ملعي كولملأ داح؟ اول ن , ارقلا وأ وحنلا واباللاو 'يبطلاو اوقفلا لهأ نمر اعلا

 | دراو اهيف قدصلا ايرحت مظعاو هلاوحا ةفرعم فيس قاحلا بعراموكالم لكم ةلرخم عقراو '

 || يس اوققدو ليدعتو حرج نم كلذب لصتياهوهتيدحتلش لاوحا ايما ركذو اسوديلعمسا |

 هيذكو لقانلا قدي لعامهناوهعوبتم لاح دحا لك "رم مهيب لاح عأ ميم ىطعي ادبف |

 مهيعوبتم ١ ر ءهنواةنيابعك شلوا ناك ذافدب ذكو م عوبتم نعى طم قداص دحأ لكس أ
 1 لع مهقافتاو قدصلاب مب مهم زج خم ءالكبخ اقدصالا وكي ال هقي دعت نيمز اج هيلع نيعفتم :

 راثآلا هذه قيدصت ف راقي رط هذبف مهعارن دراوم نم تسيل اهقدصعب نومزجي يقلا ا

 لع قفتا أمم ! ذهو يونعم ا رت جاوتلا تكااثا ى قيرطلا ٠ صاخلا رث 2 اوتلاو ماعلا رع اوتلا 1

 عطقن» اهرايخا نم ريتك كالت نافل ىلا زي راوتلا بس هك نم ملعلاو لقملا لها قافتاب الق

 نم ريتك ةمالايف ةروهتملا تاي آلاء د هوهللاالا هيصخي الامي ذاك الا نماهيفوداعسالا
 هذه نم ناك امو للعلا ل ها ةصاخلادنع رتاوعءاهداح نوم ريتك و ةماعلا دنع رتاوتم اهسانجا
 ١ علال لحا عطقي اماهتماعه ذيع سمو يراجلا هحر جياع ريتكو لب حاصعا !ي تارجصملاو تاي الا

 ال دق كلذ ضع ناكياورتا وتم ضريةتسم م دنع اذهو ثالذنونقيتي وأرى تيدخلاب

 2 موقنود موقدع ضيقكستو رثا اوتن دقرابحالا لاف عريغ دع ضيفتسي و رثاوت

 ِ 7 لئال دل: رمتلد اموهريداقمو مهتافصو اهب رشا نعميظعواحلمهبلطو اهم مهتيانع

 || ناك مريغل هلم دجويال !١نيقيلا نم هب مث دنعو علا نما ذهب مكالذ ريغوهيناعمو نأ ًارقلا
 ْ مهم ةقئاط لك دنع مولعلا هم أن نم مريغو لينح نبد.ت-1و يب مهأتلاو كلامو ةنيدح يلا باهتأ

 : لها دتعو كلذ فرعيال مريغ نكن اوه نوعطقي امدرابح تاودصو فدو ميعومتم لاوقا ىم

 !( لهاداح - ناك ناف كلذرعي ال هريغ ناك ناوه واطعدب مطقي امم مارك رابحا نمباتكلا

 || ملاعلك_:ىماردق ىلعاهعابتا دنع وهن فيكف ك لذي نوعطقي و مريع هملعي ال امهروما

 ىلص هرابخا نمائيت ىورنم عيج رابحايةريثكلا عكلا اومنص دقىتحابس بذكلا

 تيدحلا لهال الأ ةماللا هدهنمدحال ال وىءال ان ١ ماده اول ايلتمدحوي ,ال ةعلابدأ 9 وكااذ

 ءالع ثا امم نيميعملا رايحأ ةماعواقدصالا هقدعب أومرجام ن نوكيال نأىل 53 ١ قيدصتلا

 نمار امةماعواهنمةليلق تيداحا ياوعزانت اهناوثال ذب اومزجو اهب قي دصتلا ىلع تي دملا
 مدنع ةضيفتسملا مهعاجأ دراوم 5 يع مسا عل ايفون لسد هيلع هتاىس يبنلا تايأ

 ةيس ايعومم كرتشي تاياكتحب ةقرفتم م ارابخأ نوع دق سادلا نأف فت اوطلا ةماع هلقرعم



 فتحالا
 ص

 محو رمت لدعو م عاد ءاعم و مرتع ةعاجت عفت

 ناو تعنلا كلذب فوصوم صا ناي يرورسذ لع راجل موس اهي كلذدهبتأ امو

 ةلوقسم اهدحوت سيل تاياكملا ن تاك ترال معلا دعي هدحو درجتوارابحال ان هلك ناك

 ملسو هيلع هللأ ىلع هتارجم#و هاي 1 يف ةدراولا تيداحالا هذه اذه مرع 'ذاو رتاوتلاب

 رثكأو لجا اهتلقدو ريهاتملا ءال ره رم دحاولا نع ىلقني ام فاعضا فاعضا يف
 :» هيدب ىلع يرجي ناك هللا دبع ندع نا نعت ابك ضو هالع رابحا دان نم لصفاو

 ا نيملسلا - معو سالان هدجأ !نعوريطب فرعي ال امة مسيطعلا أ اع أود داعلا ةقراطلات تايالا ْ

 دهمتاي ١ هلت نأك ايدريغعو ىيسعو ىموم تاب 0 ندهنولةي أجب اتكلا 01 لهأ معسو طعأ اذيعأ:

 نم ايهريع نع الاصف ليال و ةاروتلاد لش ىامصا و اعفأ هريعون :ارقلا هيلع هللا ىلح
 لا ١ ارث طفي ل م اريسأ يوب م وهسعأ ةلح و مدت ابع مخ نيل ةارولاب راك يالا راب

 الق رول يب ساألا خزام < تح ادح العم نم نلق سد ١تيبلابأ رحدعو 2 ريطم لا ا

 : ذاع ل-وهيلعهتلاىلص دمحم تاب اةلقن نم ريتك لق'هتلتن ليج الا كاذكو |
 ىي'ثاي ارك ل ركرريطاص اوكءالؤم | بامساف نيب راما تابأ نم هنورك د ياك

 مريعو بري راوخل ا«رطع اتاي الا نمرفو نوكلاص جوع انو سو هيلع هلل ىلم دمج

 سو ةلتاقلا موع» ١ برشي ل راكرمو ءامأ ىلع كسلا لمحت نكرم مهيفو عال نم [:

 ءايوالا تامارك اس كو هتوعدب تارشلاوم' ءاملا رتكي سو هلوعد قوما هللا ىبحي ا

 هك نم فرييطامأاو ءايمالا راما واقي موباكلا نمادعام مطع' كللد نماريع أ

 نم روك دي امو كلد ومحو كولملا رعس تاتكو نيبراوخطلار ءايح' ب اتكا نلتمو# درع

 | ربظا ييعباتلاو هياصكاو ميهيس نع هسولقمي ايع_!نيطسلا ةمح والا ايلق ةمخ”يف ةجح

 :| قلخلا مرضك وكت تس <" اهفعبابرك د يتلا تايألا هدهلاقي نا عنارلا قيرطلاو ٠ ىوقاو
 ءاملا عيب شلل دك واع رلامواضوم ماجر قه لا لها ناكمداك قدمملا موي ماصطلاريتكتك ريتك 5

 ةئايس و املا دئموي اوناكوة يبي دخلا موي املا رثبلا ناصيمو سو هيلعمملا ىلص هعءاصأ نيد نم

 ملسو هياعدللا ىلح يبنلا ىلع دحاوةب ذك دمعت نممهيف فر ,مبال ةنملا لها نم نوحلاص ميلكو
 ناكوةمل ةهافوأ!اوباكك وبت يوةئامسواملا اون اكرييح ةورع ين ماعطلاو ءاملا رم ريتك يكااذكو

 اهرضحي ل نم ىلا اهرضح نممنيرح مادق تاب ل اهذه عوقو لقني دهاملا هذ هرصح نم ضعب
 1 اذه ىكحام لتم اذه يخي واضعب مهضع قد صيهاهرضح نماهب نو رمحبف كئلوا بهذيف
 ٍ ينلاةيرط: !ةداعلا بجو لعن نحنواهتياور هيلع ركتيالوهرقي نا هلاوحا ىف داو 'ىطاوتريعنم



 | مداقلعاو هي رخو قدصلا دايتعا نم ةمال فلس هيلع ناك ميج و وهدابعاهيلعهفا ل ا

 | هنأ ٌمثادنع هنع رث :اوتدقذا كلذ مه هيطعتو مهيبن ىلع ب ذكلا مهيقوت ةد تنمو بج او كلذ نا ا

 | 12م نورقي اونوكي مل مهنا لعن نحت رانلا نمد دعقم ًاوبتيلد دمتم” ب ذك م لاق |
 1 هيلع بدك ه نأ اولعدقت هياع ب ذكو هل ني دهاتما وتاك اه دنع ريحا !نمو هيلع ب ذكي هبا نولبخ .

 ١ ترااعطق معك دل مينمدحا راكتا ريغ نم مهني هلقانت ىلعو كل ذ ىلعر ارقالا ىلعاوقفتا الف ٍ

 ناك ناو ةرتاوتملا ةعيرشلاو ن ارقلا لقب ىلع نوقف مم كلذ لقب ىلع نيقفتماوباكموقلا
 ركي الو نقانملا اذه نمهعما ادهودنقاي ادهن ارقلا_لنيقلتلابصتنم سبل مروبمج
 أ برغملاو تامكرع رارصحلاي ربطلا تراةالصلا اذهرميادهوت“ ارقلا ضم . لع ميسفعب أ

 لش ىلع ميقافتا لعشلاذ ل اك ىلعا هه رقي يصعب ناك قفا دهر ب ادهو ناتمكر مغأاو تالأت

 ْ ملسو هيلع هللا ىلع هميحا ربو هناي أ نمو دعئارش . نمدواشا.كال دكت رت رتاوتلاةياعادهوكاذ

 ا نعز نع ني كاع اوناك نأ مهيلعدقمأ ويؤو رحال لعدر مهسدعب هرث 5 اع ناكل دنيبي

 '| تاي الادذه ةحتابمط قاس قيال هتداه!قيرطلاهده ردت مو ىيمدقملا سكت ةءاصتلا

 ١ هتفرعم» ىلا حج جوح 00 ناكأم ناف ةمدقللا قرالا كت ل دكو و هيلعهللا ىلص د نع :

 ؛ 52 دكأ لوس قيداصلا ىلا جاشل هلا ةجاحودريع ريسيت نم طعأ سال ل هلث ال دهسا رسب

 ا هب وب اذعلا 53 الا يبمهتداعمل امن كتالديذاءايشالا عي ىلا مداح

 أ فانصا نم فدص نماملوقن ناسءاطا ىي رطلا ٠ داعلاو شاعملا يب داعلا اللص لصحي
 بك ةيانكأ هيفام لو هيلعهللا ىلح قار هناي 1 لزم مدع رئاوت دقوالا ءازعلا
 1 ١ ركذب ةنوعتم تيدلا كو اريهكلذ رتاوتم تايآلا 5008 ريفتلا

 8 78 ا ك ذة دوحتم يا كاويزاعملاو ريسلا تكواريع كاذ رتاوتم ْ

 ,| اماو اهنم ادوصقم اذه نكيل ناو اهي كللذ رتاوتم تاباآلا ركذ ةنوحشمهقفلا سن |
 "أ هيلعملا ىلص هتاي [نماهيهنودروي ماكح الا سدنودروبامنعك يم كل ماكحالا دوصقملا |

 !| لقتواريفكلذ رتاوتمت اي ًالارك ذب ةنوحتم مالككاو لوصالا بتكو هه ددعرتاوتموهام سو ||
 | قيرطلاهذهو فئاوطلا هذه لكهلقتياه ميككينيقبلا العلا ديفي ئاوطلا ءذذه نم ةفئاط لك[

 ثيبدحلا لها قيدصت قيرطو يونعملارت وتلا قيرطوقيدصتلاو دارقالا قي رط لتماهريغو
 املقا اذهوةداعال ةقراخلات اب اللماعلا سلا رتاوت ىلعةرات اهبل دتسي ثا ذريغو اهب رلعلاو

 روهطلا ريثكت رتاوتو ماعالا ريكترتاو ا سنج سنجر اوتىلعاهب ل دعي ونوكي

 1 مياظعلا قلحلاعابشارت :اوتو هعب اص, نيب نم ءاملا أعين رتاوتك كاهن * عون عون رت وت لعو بارلاو |

ْ 
 ا
 ا

 ١



 . ه1 كك
 | لاثماو لسو هيلع هلل لص هيلا عذملا نيدح :- رتاوعك ابنم صاخت صخت رجا اونو لو ليلقلا مامطلا نم ا

 لال دتسال اورظنلا نموت اعود شل دعو رظنلاك لذي ناسالا نعماا كو كلذ
 ظ للملا نم بلطي ام عيجنم ربظا كاذب معلا نا هل تميبتو اميقيو افعكلد دادزا |

 اتيبن تاي آب ملعلاو ا ةرثاوتملا رابحالاب بواطم لع ايدلا يف سلف ةرتاوتملا رابحالاب

 كولطلاو ءايسالا نم دحا لاح نمامو كلذ _: رم ريطاهيد عار مشو لسو هيلع هنبا ىلص

 ملسوهيلعمشلا لص دمع لاوحاي ملعلاو الا هتريسوهلاعماودلاوقاو سيم دقملا جياتملاو ءايعلاو

 لملك نرآلا دوحوم وها ءرتاوتلاب لمي لع نمامواو نك هلقو يباومب لعلا نم رهطا
 لها لاءو سا دال اونيصلاودملاو تال ارو قارعلاب ماشلا لها لمكة ديعبلا دالبلاب

 ناسال ا زعوالا ضمن لاك مهصمب داللا ل اهأ لعن مكلذ لاتماو قارعلاو ماد! برعملا |
 هتايأ سومييس نع منواقيأمو نيدأ سيعمل راسو رشرال كراش ات للسما لاحم |

 ةرتاوتلالو 1 وقم مع ع دوجولا يق 0 ٍياجاذمو هلك ادهنمملع نمر رطأ عملا ارمشو

 قطان دو ىدهل اب ةلوسرلَسْرأيِذْلَأَو ده ىلاعت هلوقلاقيقحت مالا ١ ذباح طعا

 نايبلاوةحملاو لملاب هلك يدلا ىلعهروبطو ادب 2 هنأب كر ولكن .. دل أ لع ةرظيل
 هناي ؟نم سو هيلع هللا ىلص دم نع لقي ا« لعلاب متياعا كلل دوهنيهار هدايا راسب رهام ا
 لعاناي وةمم ج ءاذع هللا ءريطا دق اديفةلدالاب دوصقملا ل ١ مادملايتينلادعلا ردو ةلدالا يف يبلا ا

 ليلد نمامدبا ؟نيملاعلا برهش دملاو نيد لكلا ديب اتوارصنوةوقهريظأ 5 نيد لك |
 ىيملاملا بره دملاورتك اور اقامت بلا تاب أ ا ىلع ةلدال اوال ' لوا دم ىلعد. لدتسي يقع |

 ققلوقملا هنيهارنو هتاي ارك د يف ةريتك تام ماوفدصدق ءالملا ليرا سدا ا قيرطلا |:

 هلبقو قبلا كي ياطفالا حيشللةوبسل ل١ لاالد تاتكل اتمابتكك كللدلا ودرحو راجالا 5

 ظفاحلا مامالل ةوبنلا لال دايعلبق ويف اردطلا مساقلا يب الو يناهبصالا ميتلايبال ةوبلالئالد |!

 يبرللا سا يبامامالاوأ د دلا يلا لكلا دعك يلا ه ىلا شالو يزارلاةعرز نا!

 هناتك يي يزوملا نبا جرفلا وناحلاعلا يتلا هن صامويلأي رملا رمدج يلا طماطلا فدعا :
 ةوبنلا لئالد ييسدقملا هللادبع ونا طفاش هفدصامو ىطصملا لئاصم كيس اهولاب ىعسملا ا

 ةرتاوتملا ةريتكلا ةددعاملا قرطلاو ةفورعملا ديباسالاب نورك ديامن ورك ذي هر ريع ءال وهو
 2 يفاقلا هلي اك ه دانس اوركّذي ل ناوداور نمى لا اد:اورعم هبورك ذيام نورك دي نورح ١و
 ةرهششب كلذ درقي ن نم م مو هو قطسملا قوقح في رعتبافتلاب ما هءاتك يف يتبسلا ضايع



 ظحاجلاو رابطلا ديع ء يماقلاك راظنلا نم ريشك هلعفي 5 هتضص نيت ىرحا قرطو كلذ

 تيداحالا نماهيف بتكلا هذهو ءالؤهفاعضاوهيقفلا يزارلا ميلسو يضاقلاي درواملاو

1 
/ 

 ا
 ا رتاوتع وهاهف ة ةرون لا ثيداحال ا فاءضأ فاعضا هتلاسرنيهارب وهتوبن تاي * "ل ةددضشتاا

 | يتلا هنيهارب ودتاي ؟ ] ترتا وتوالا ع ىشاهنم سلو ةيعرشلا عاكحالا يرسو هيلع هللا لص هنع

 أ| هتايآي ةفصملا بتكلاو اهريغوماكتالا تيداحا رئاوتنم مظعا فن ,ارقلا يركذت
 ا تيداحالا نم دحوي ام فاعض'فاءعضأتي , داحال !ىماهيفن أ ارقلا نع ةجراخلاهديهارم و

 ا كاذ لدم دجوي اآاهفاعضأت ,داحالا _عخرمدتاي / آفانصأ نم عدص لكي لب كلت ُي

 ةريشكملا رتاوتو ةددمتم تأ رع ماعطلل ةهريتلب رع أوتو ةليقتسملا بويعلاب هرايجأ رتاوتك ! كي

 ا يدلا جوبنيلا ناعيشأم اوءءباصأن ردن نمءاملا عيت نإ ةددعتمت أ رع بارشلاو روبطنل ا

 7 صقن 1 هلاح قاع املاوديف كربي يلا ءاعولا نم ءاملا :٠ راعيفباما ومرات ١" ضع هيف معدي

 .| اذحلو اهريغ يف ةرتاوتملا تيداحالا نم رتكأ اوبال هذه لتمي ةرتاونملا تيداحالا |
 ١ 5 ريتك ةرهش ن هه ٍطعا لسوهيلعمتلا ليصل اوحاب ل علا لع يوةمالا هذه ةرهش ناك ا

 روما رئاوت نب معا تيداحالا يةصيفتسملا هناي اعاونا رتاوتنا اتهدوصقملاو اهريغ |
 ١ نيحاربلاو تايسالا ريعا ذهو تيدحلا له' ءافعوا تالعدع واةمالا دعةرتاوتميةريتكا :

 (( اهتافصو ايعاوب!نماوركذ نيلسملا نم فئاوط اهل در دق كالت ناك ن ارقلاب ةدافتملا |

 نم فولا تاردع ىلع ديري تايآلا سمن ارقلا ثامنا اوس تحد لمي طوسبم وه ام
 ريغ ةتالتلا سادجالا دعو رابحالا نمبادكلا لحا_-ك ينام ريغناذهوت اي آلا |

 :أ هقالحاو هتريس ةدرعملا نمد وب ىلعل إدب امريغوهعمأ تافصريعو اهب تعب يتلا هتعي ر رش اه ا

 هن رفك نأ «هماقتناو هت وقعو هن نم نمل همارك اوه ارصن ريغملك ١ ذهوهلاوحاو هتاقصو ا

 أأ هن ةطاحالا ارشن نكي ال امتوبتلا لال ونايعا دادعتناه نيمدقتملا ءارسالاب لعق اك
 أ| نيهاردلاو تايآلا نم صخت لكل لب موق لكل هللا نيب دحا لك عابج او هب ناميالا ناكذا
 . لكلع ليلد لك نم رتكأو مظعا ابتاي اوةيبوبرلا لئالدنا اكن _ رد !موقلنيبيال ام
 ا ام قاف لا يبو همن يناهأي اهيا هي رييتلاة ديعملا لال دل ن نمناسنا لكتو ل !: موق كلو لوادم
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 56 2 ع و مشا َ

 | ًابوعكم 4 هنود يِذلأ يمال اىبنلا لوسرل !نوعبتي نذل أ ىلاعت هنا لاق ةيبدللا
 ا مالكا اذهرك ناكلا 3 بكموكيل ًِر ه.' ىلع [دي ادعو لمت الأ وه وتلا يف 'مهدنع 1

 || نم ن ناتهملاو بذككا ىلع رارم هال نأأل هلوق لوبقن ءئىر ,! لاو دوريلل تارفنملا م طع' -رم

 لاقالف هلام لوبق نعسان ل1 رعد . وهل أع نامق بحر : يق ىيعسي ال ل ائاعلاو تارعتخا ملععأ
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 تكاذو نيعالاو ةاروتلا يف روكا. ند ملا ثادراىعلد ادهمال ل اوذال_!ادهيعمشا

 0 16 رس : 1 .٠
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 اهوفرح يكل لصحتالا وة رو! يقرق دعا وتكم هودجوو# ءاسأ وفرع و للص
 6 ماو ماو 0
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 ةتلانرو هل دعي رش ماللع ادد ا دبع رغ دعنأ هيب تك يرو دياعدب 'ىلماديب ةوبظرنال دو

 7 . ها 1 رع
 كلذ ريع دم تق عققم ةيبايرسا د يبدأ مس دهو ركن بع يعي فيك و ةحال امبيق
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 || اوناكمهنا لمدحيوةسايرل راند ادسحوب اوف اوفرعأم م“ اجامل لق مهياتك |

 مهيلعكلذ لع ل ايعامسا لدن نم برعلا نمدهنلا هتعن الق ليث ارسا ينب نم هن ١ لة رودظي

 (( هعابتاىلا مد مدس لمد نيِرفاكْلا لع هلأ أةَسلَق بي ذكتا او ةرمظأو |

 ا يامومثدنع ام ىلعك لذ ليجي مث جت ا لطابب جلي نا زوجي فيكم هقيدصتو :

 أ اك هنودجي ال مو ايوتكم دنع | نود مكلأ يق دصو قوس ةمالعنم لوقي وميسي [ |

 ٠ ناو محرفني اه محوعدي نا اينع ناك دقو ادعب هنع مدير امم كللاذ نسل ار ْ

 || يرادلا ميو مالس نبا هللا ديك مهتافعنم لسا مسا كو مهشحوي اه مهلهل
 !| لاقو *بهاوملا ةرابع تهح | عيواعدلا هذه لتم ىلع هم اوفقودقو رابحالا بمكو
 أ باتكلا لها هداهشتساوةرم دعب ةرم نارقلاي كلدبهرابحاسشوةيع نبا مامالا

 !أ ال هناف مهبتك يادوجوم ناكدما لع لقاعلا لدي ام بسك ي روك مهاب هرابحأو
 | تاءشمالا ل زها ىلقعا نم ناكسنأ رئاكو نوم نمد لاح فرع نم ك دنع سار

 لتم ميقي نأ بجوأ ام ىذحلاو ةورعملاو ةرنخلا سهدعناكدلا ي نوكشب ال هل نيد دكملا
 رجيالو مقيال هنأ ةرورص ملعف هدعب ال وداي ق ال هلكم ددح الل نلصحيمل يدل ميطعلا ر مالا اذه

 |لس نأ نع مدعو 8 .قدصي يتلا قر طلاب مرح و هقيدصت لعن رساملا نضرخسأ سوهودب ٍإ

 ءاهدن ربك ْن أ عيدمال كلذ ءانثنا لع ولو مدع ب ومكم هناإعي والادب بك <زكي هنأ أملعي ام 3

 الا هلمب الاذه 5 دعاو هئايلو ىأو هيفلاقتو هيقف اول كلل ذريطي ود ديتتسي 85 9 رع دعت ْ

 م

 وهودهنوربج نم دنعو مهمدت ن رم ؟نمدنعدب ذك رابظا هيمىال اللقع سالما لقأ وه نه أ

 عبو تكي ال هنا لعب 30 يت ًايفدقح ىلع دوهش ةماقادي ري نمةلرعع وهومدوصةءدض
 0 اوناكمهل اه يىلدبتي اذهويلدبشي اذه لوقي و هتيمق رصحالودهاش سيئا |

 | لاق مت لقاعملعنيالا اذهفةيصقلاهذهاررصح الوكلل دهتن اد هسل كئلوالوقيةيسةلاوذه |

 .( تداح معا اهراعمو ضرالا قراتميف لسو هيلع هللا ىلص دم يد روبظ لل ١ مولعمو |

 ا ىسوم عرمت ناف هما ددو هراشتناكعادور رتَتن | نيد طق فرعي هي لح ضرالا يب تددح ا

 نكي مل تيطتط قل ابق ميسللا عيش امأ يءاتلا ضعي هروب ةراع اكل هراتشا رششي |

 ف :١ مهتماعو مهنايعا لتقل نيفع دعم اراك اهريغومورلا داللب ضعبب نونوكياوناك لب كلم ا
 دمحم عرش نا ماض مهصعباهيف رفكي ةديابتم اقرقدلها قرفت رشتنا اموتاقوالا نم ريثكا ١

 | ينال لا لقال: ةروملا ضرالا 'طسو يفواهب راغمو ضرالا قراتمي ٠ ربظ سويلم للص
 يتم اسس



 عع
 ١ ماشلا ضراك دنع ابلجاو ضرالا لضفا يس ىراصنلا لعمتما تربظو عبارلاو تلاثلاو |

 ال ايذاكوأ اقداص ناك ءاوس ةوبنال يعدملاا ذه نامولعموهعرشما دواهريغوةريزفاو رصمو
 ظ هناو هتنتف نمسانلل اريذحت باذكلا لاجدلا روهطب اوربحا مهناف ءايسالاهب ربحي نا”دب
 'أ هلوقي ام_:راكواف ةليلق هتدملاجدلان !عمسانلا اهل نتتفت روماهدي ىلع رهظت بادكأ |

 أ ةمق رع مطعا هحتتتنكل ل لوسرب سل بذاكشدأ اواق> سو ياعم ىلص دما ي نكملا

 ايذاك ناكولف لاجدلا عبت نم_قاعضا ىف اعضاهوعبتانيدلانال ةريتك هوجونم لاجدلا

 ( ٠ لوادنم ريذمتلا ب لاجدلاب نتتمي نءىاعصا ف اعصا هءاوتتتما نيدملا ناكل ||
 | روهظلا اذهمادوربظ لجرمويلاىلاءد 1 :نامزنمجلاء لاي سبيل ذالاجدلانم ريذحتا |
 ةراشدلاو اقداص ناك ذاواب ذاك ناكل اده ل تمنع ريذحتلا ءايسالا لمغت يكف ءاودلاو |:
 .| نوكي نادبال هنأ لعق دب نورتحي وت ال قلملا نم ءايبالا هن رشي امىنوأنمدن نايالل هن أإ

 ا ىلع اهب اوادعسا عضوم هئام ىلع ديرتاسكلاي ةريتك عصا اومدجودق ورك و بتكلا ف ١

 ريتك_نع رتاوتوممتك يف دوجومهنا لادكلا لها نم ريتك ق لح نع رتاوتو روك د مدنا |
 بعكلا يي ةرك اذن مهلع مه السا سسيظعأ ل2 رم وامهم اللاسأ بيس ناك هئاس ما نم 1

 ,| اب اماو اتيدحو ادق لسا نع تك لاك 6 هركذ دجو هنأب اما ةمدقتملا |:

 مهءاللسا بايسا ,طعا لع ناك باف راصنالاك باتكلا لها رابحان نم مددعتبت ||
 نمناو هأيأ مراطتاو هتعبو هذ ذ ل1 .* باتكلا لهأ ميهماريح نم هلوععتل اوناكام ٍ

 هراطتال الا اماحر ع ماشنا ضرا عديو اهتدش عمسرتي ضرا نكسملنممرابحا |
 نم ءيتنعلقني ناطق ادحا نكمي ملو ليعامسا دلو نمتءبي يدلا يئرعلا يبلا اذهل |أ
 1 دنعو لأحلا ركذ دحوي اك ريذهتلاو بيذكللاو مدلاب هركد اهيفدجو هنأ تكلا :

 | وه ا 3 انع مهتريسو م مدعو هريغعو باطلا نب رمح < هياصخا ركذ نمباتكلا ا

 | مريجاوععم نيدلاو او باتكلا لها امك همك ذاوجر حج سا نيذلا ناك !ذاف,ثدنع فورعم ٠

 نيمدقلملا ءايبالا ناكانذب لع ءابتلاو حدملاب اهيهدتس نور ركّذي اعا باتكلا لحا ءالعنم أ[
 اونتاو ءاينالا هحدمو هو روبلا ىعدا سس لكو بيعالو مذ هوكذي ديمو ءانتلاو حدملاب هوركّد

 ٍ ةوبنلا ىوعد يب ذكي نم ىلعنودتإ ءاسالان نا عنتمذا ة ةوبنلا ىوعد ياق داصالا| نكي هيلع :

 يف هلا حوي وَ يجوُأَلاَقَو أ ابذك هلا لع ىرتف ١ نم ”رطأ ف

 ءانتااب الا هورك ذي مهناو هن اور ,تاودوركة ءايتالا نوكينا د . الهنا تكسب ام اذهو |!



 ةوبنلا ىوعديف اقداص ناك اذاالا نوكيأل ةوبنلا ىوعد ع مكلذو بيعلاومدلابال حدملاو |
 ١ نوكيساع باتكلا لها اوربخا ءايبنالا نا كلذ نيبي وبولطملا وهو هتوبنب اورشب مهنا نييتف
 "| تفي“ نوبسي و مثدالب نوبرفي ومهنول قي نيدلا كولملا نم مهيلعطلسي مو تادحالا نممهنم
 جاحت لف فثميد ىلا سانلااوعديملو ءايبنامهمأ اوعدي ملكولملا ءال ره نكلو هريغو رصد
 | ىلص دمحو بذاك وحو ةوبنلا ىعدي نم عابتا نماو رذح دقو مهعايت نم ريذحتلا ىلا ءايببالا
 '| اله مرايد نم مهجرحاو لتق نم لتقوىس نم ىبسوباتكلا لها ربفدق سو هيلعما
 | ةوبنلل ايعدم ابذاك ناك اذاوهمايا يمهبلع يرجت يتلاتادحالا اورك ذي ومورك ذي نا دب 1

 | اولوقي نا امأ مهع لقن نمو باتكلا لها ةماعنا مول ءموهعابتانم مورذحين ادب الف ْ

 | ع لقتي نا ادحا نكميال ءاشلاو حدملاب دوجوم هنا اولوقي وا انيتك يادوجوم سيل |
 ا ناكل ريذجتلاو مدلاب مدنع اروكاذم ناكولو ريد اومدلاب اهيفدوجومهباةمدقتملابتكلا ||
 ْ نم ىلع مهنم لب مل نم هن جنحي و هدام دعب هما ىلعوهتايح يق هيلع هب نوحلحيام ملععا نم 55 ١

 | هبيذكتو ةوادعلاو هل ضغبلا نممدعناكب اتكلا لها نرءاربكا نامواعم هتاف لسا |

 || هيلا اوبسي ودحوتملءايشاهيلعاورتعي نا ب جوا امم دو هيلعهللا ىلصهرما لاطبأ ىلع صرطلاو [:
 '! هبي ذكتو همذ جوت ءايدالا نم رابحا م دنع ن اكو لهدرمأ فرع ن هلك اهبذك ف رعي ءايدشا
 مههصاح نيب هراهعشاةداعلا في عام كلذ ناكوأم اويمحاو اهوربظال هتعباس نم ريذتلاو

 | نيلسلا يو مهيد لاحدلا ريح روبط نمىلوا مهيفكلذ روبظناكو ايدحواعدق ىبتماعو
 ا كالذك نكي م اذا هرابتداو هلق لع ىعاودلاو مشا رثوتت م مظعأ نم رمالا !ذهناف

 | هركذي نأ نمد ال هنا ىلع ليل دلا ماقدقو همذوهبب دكت بجويام ءايسالا بنك يف سولدبا لع
 كالذ عاش قداص ينهنا اوريحا مهما لعب ذاك هدا اوربخي مل !ذافهلاحي اوريخي و ءايبالا |:
 أ بكلاودل تكلا ةداهشب ءوامدب تعب يدلا باتكلاف ةريتكه وجو نم ضافتساو رهظو ||
 ىلع علطا نمع ةرتاوتم رابحالاوةددعتمهوجو نمدل ةدهاش ةريتك عضاوماهبه ةدوجوملا ا
 روك دم هناب عطقلا بجوي امتادهو كلذ لجال لسا نمع ةرتاوتم رابحالاوكلذباهيف ام |
 | براطملا وه اذهوهنم ريدخت اوي دكت ريخياماييف سياوةوبلا ىوعد يف هقدص ىلع لدي !<اهيق ||

 ( يف ربظر ع! لكن مةداعال قرحاو رهمأو باو رهشأو ربلخأ ٍلسو هيلعهلل ا ىلص هرمافةلمخج يو 1
 | نمهيلعت فقوأم تلقيدقو *ىلاعت هتلا حر ةيعت نبا مالاسالا جيت مالك عتنا رشملا نمجماعلا ْ

 أ لوصف ةيناق ىلع اهتبترو ةدقعملا يدككا نماهعاونا فال ىلع لسو هيلع ىلص هبرئاشبلا |[
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 26 لوالا لصفلا 6
 فتك ي هيلع ف امىلع تيقلو ةيوامسلا بتكلا كيس ةدراولا رئاتللا ضع يف

 لكي زاع ءالعلا بع ايلقنناىلا ليدبتلاو فيرعادع نيءاتكلا لها
 ةراشب نيعب راو عبرا ىلع ل مس وهو هنع اوان يدأا !'باتكلا ىلا َةراتي

 : نيب دةراكب ةرشع قاع قطا راب هباتكاو ييدمل اللا: حر يش! ىقحما ةمالملا اهم ركذ ا

 ١' ماقاوا يلعمالكلا طسب ونال يدي 'يةدوحوملا باتكلا له تك ماهذح آم ||
 5 58 ملسو هيلعمللا لص دم انيب رئاشنلا الس دارملا نا ىلع ةعاطاقلا ل2 يهارملاو ةصصاولا |

 ل1 كدي لام دقعما سيكل ىدتلش ا ابعبتا مابيلعدل كت ١ ضع صخلا واهرك ذأ

 خوقو عم هر االاملاد هر ريتك حوت سو هيلعهلأ ىلص د قح يد دعقا وألا رايحالان ا هلنأاوقحر |

 ران مث رح امل يأ نعم دقلملا يملا راسا ىي رطالوأ فرع نمو ستكلا هذه يتافيرتا
 ,/ ىح يف نويليحم ال اابلق يبلا تارابحالا اهلاقوتارابحال 'هدهىل ىاهمنالا رطساينات

 ,| ىع ثالسملا اده يفلقباو لاقةوقلا ةياعيف ةي عت! تار ابح الا! نآن مرج م الاسل ا هيلع يبدع

 رشع نماتلاابلاي 9ك ىلوالا ةراشبلا لي ةراشن ةر تع يف ل. مالك دلع ةرعتسملا بعكلا
 أيبن مل ريقا فوسو اولاةامعيج ميل بزل لاق# » ادكه ةاروتلان هي < بتسالا رمس نم |
 همالك علب م نمودنورعأ + ع ل هيساكي ودمت يك يمالك ل عج ' وم هتوحا نيب نمكلتم ْ

 ملكتي و "اي ركلا -ىرتحييدلا "ين لا اماه كلذ نم مقسملا نوكأ انافىعسانوب ملكتي يدلا

 عيطتسا ها < كبلق يف تكقو جا 08 لتقل يريعذطأ أمسأب مأ دلوقي هناب هر م . املام عسا يف

 ملو براامساييبنلاكلذدلاق امنا ةيا "تل نوكته دبه 00 يداك ملا نا
 هذهو « ءاتحم الكلدإو هش مظعت ي دروص + يبا كتااذ ندب كت كيل اب راق تدي طب

 ا ىراصتلا عري اكماللسلا هيلع ىسعا الو دوهيلاجعرب اكمال هيلع ع دوبل تسل ةراسلا |
 | ىسيعل نيرصاعملا دوبيلا نا“ لوالا هحولا هدهوجو ةرشعل ]إو هياعدلا لص دمحم يق لب

 أ هجولا » - الو ىسع سيل مدع ويفهنأريشمم رح اين .لرورظتني اوناك مااا هيلع ش٠

 ليئارسا نب نم امهدال كاذك اسيل عتوي و ىسيعو كاتم طفل ةراشبلاهذهينا « يناتلا |
 ينس يس ملو » ةاروتلاة ب اهيلع ل دت اكىموم لتمدحا مهنمموقي نا زرجتال ١

 نيب نم ظفنلةراشلاهذهيف نأ « تلأتلا هجولا »هجولايجو برلا ههرعي ىسوه تم ليئارس

 يف نا«عيارلاهجولا » م هتوخ وخان مال ليئارسا ينب نماناكمالسلااعيلع ىمدعو عتوب و 6



 ّ 2“ سماقأ هجولا » مالا هياع وسوم دنعا رص اح ناكع شوي وهيقا فوساتفل ةراتيلاهذه ]

 باتكلا هيلع لد يذلا اذ ناىلاةراشا وهودق يف يعالك ل مجا طفل ةراشبلا هذه ينأ
 هجر م هنع نيرمالا ءانسال عضوي لع قدصيال ادهومالكتل اظفاحايمانوكيهنأ ىلاو

 نم مقندل ١ نوكأ الاهم رك يدل ةمالكل عطي ل نموطعمل ةراشبلا هينا « سداسلا |[

 و ىلع قدسي الفوركتم نم ماقنالاب هلا بداج نماد روم ام نوكي يبنلاادهناهنم ربظيد كلذ ١
 ا نام داهيخلاو رس رعتلاو ساصقلاو دودطا م ماك نم ةيلاحهتعي رشنال مالا سلا هيلع ىج 1

 ا

 لامعالا باتك نم تأ املا بايلا يت نأ“ « بأسا ا جول »يبت ن ود يب هن صنخال هب ويدلا

 ' نوكيو هب ملكي ام لكي كيف نوعه هإ يل كتوحاى 35 بكل ميقب , ملا برأ نالاقىسومنا
 ىليص دل قحف و 0 2ةعبسلاو وحوأ اهدهوبعتتلا سلي ١ثالذ عم بنل ال نس هلك

 ؤ نمللاو ىورحالا باد ملأ ركخلا .٠ ب ماقتل نال را يعيرشتلا ماقسالا ماقنالاب دارملا :

 ا
| 

 سمنال ليث ارسا ينن ةوحأ نسم وهوةريسكا روم ! ي ىسوم ل اماوهو قدح ل ا لع لس وهيلعمتلا

 59 هناا لاقاك يسولاب قاعني ناكوم# ةيثدلا ا!مدلك مجايمأ ن ناكوساك <كاهيلعل 3 اول ايعايس أ يب

 هل هللا مقل دقو دايحلاب روم أ ناكو ىجوي يحول وه نإ ىو هلآ . نءوطتيامَو ىلاعت

 ا هذهي حرص مدأ 3 نمالاهحولا دق :راعوةرصأيقلا هدر راكسلا شا رقدي داص نم هلحان

 ! اين لسو هيلعهللاىلح دمع نك واو لاقي هرمايال اهنا ىلا_ييدلا ىلا نأب ةراشدلا

 ْ ردقيملو هدلعو فواو سانلأ ارم كوصعتا هي هلل أَو هقح يهنأ لاق لد لقامو لقي ناكلاقح

 / تاتكلا ل اهأ معز لع مالا ااهلع ىسيعو سو هيلع هبا ىلص ىلعالا قيرلا» قمل ىد دحاوإتق

 98 نأ تذاكلا يلادم العن رعي هللا ن ٠ عسأتلا هحوأا»همح يةراشلا هذه تاسباه ساصو لق

 ريك رومالا نع ربحا موديلا ىلص دهم اقداص جر ال ليقثملا بيغلا نعورابحا

 هنوك اول اس وبيلا ءاطع نأ « رشاءلا دجولا » اقداصايبت نوكيف اميدهقدص ربظومل قلسملا

 هيلعملاا ىلص هدمز يف مرابحا نموا دانعرتكلا يؤ مبضعب ولسا موضعي نكلذأ ةأروت لا يق هب ارشعم

 ا هتفص سو هيلع هنا لس هنن لوسر فرعي ناكول مقا. نملاملار كا ءاربح ناككقي ريض سو

 رشعم اي بكلاقف تبسلاموي ناكو دحأ وي ناكىت ىح كلذ ىلع لزي ملف هنيدقفلا هيلعتبلغو |

 ُع تبسالا لاقتبسلا موي مويلا ناف اولاق قمل كيل دم رصف نا نوملعتل ك1 هللاو دوهملا
 ناهموق رعد ءارو نمىلا ديعو ديحأب ملسو هيلء هللا ىلص ينلا فا ىتح جرحو هحالل ذخا

 هللا لم لسد لاق ىتح لتاقف ىلاعت هللا ءداراام هيف عنصي دمحم يلافمويلاا ذهتلتق أ
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 ٠ | تاقدص ةماعف هلاوما ملسو .هيلعهناا ىلص هلأ لو سر ضبقو دوهم ريح قي ريخم لوقي ملسو هيلع |

 ىلص هللا وسرق لاقهنعهللاي هردرير هيلا نعو* اهنمة دي دملاب اي مل -و هيلع هلنا ىلع هللا لوسر

 هللا لوسر دب ىلع ايروص نب هثلادبعارل راقم كلا "يللا اوجرح ؟لاقف ساردملا تيب ل سوهيلعهللا

 نم مهالاذو ىولسلاو نملا نمي عاد او يلعمتلا رس ا اهوهنيدب هد 2انف ل سو هيلعمتا ىلع

 نيبال كلتعبو كتفص ناو فرعا ١١ نوقرعب :موقلا نا و م مللا لاقهلا لو ريفا لعت اماهعلا

 اوطتسي و كوعبتي نأ دع يموق فالح ءركالاق تن اكمام لاق كود نكلو ةاروعلا يف
 هيلع هللا ىلع هللا لودر مدق امل تلاق ابعدشأى هزني اوملا ِ | ىبح تن ةيعص نعو# لأ

 ناكحاعجري لنيل عم رسأي ونا محو باح ا نب يحيا هيلع ادع ءابق ليو ةنيدملا سو

 ْ <ملا تفنلا اه امييلا ت تتم ادإ وذا نايت نيطقأاس سالك لك ايتاف سستلا بورع

 كيس هن رسما ياوعح وح يىلال لوقي رسايانأ يم تم مها نمسا عمابجتم دحأ

 ادباتيق امههاوه توا دعل اقدم كلام ياش ىل لاق ريع .لاقدهرعتو مه تا لاق ههاورس لاقةاروتلا

 ءىرتحم يدلأ اماك »» ٌةراتلا هده يكد اروخلا_لرقةسأمج ودل : هلا رمالكرددا د

 ةراخانم اند ركذا « لاق يريع ةلا مسا ماداوقي هان هرعأ مامي :يركيو ءايرك
 ىلامتهها ه حر لاق لوقا١ سا كلا لها ءالع ضع نيب وريقلا سا نيدلا سعت مامالا نيب تعقو

 يف ةرامأام امأ 1 لدا ءالع ضع ند يفد راد دايعلا ر .ىدجيداملادا زدناتكا يف ا

 هيلعهلنا ىلص انس د ةوبل يرحدقأ 5 الم "ملل امنايدل ت تادف وهيلعدلا لم يلا ر أ

 دال اودمسلاو مالا معا ىلا هع. سو منان يم جدقلاولامتو كد رابتسرل !ينمالاءالا دو
 الا كلي ال كلد تهمنا أ تاقكأاذ انهرأي مك < لاقف 0 الذ نعمت ىلاعت

 أ سبل ؟ دنع مل سو هيعمل ىل ادد ناك ن اونا كالذ راي وىلاعتدوحو ركن اوم دوم

 كلذ هل تا : ع قيما هيلع لوقلي وهلا ىلع يرتفي نا اهل ايبتدق:ملاظ كالمكمعر وعو ق ةداص

 باقرلا برضيو للملا حسي و مئارشلا عرشي ء ضع ؟ارملا ضرعي هلي ءمرجي يح رسل و
 كلذدل تي ومهر رارذو عدالوا معي ورم دال واورع ءاس يبس مءقطلا لهاشو لسرلا عابتا لجقيو
 لها ل رعي امود هاتي ىلاعت برلاوهب هرما ىلاعتهئاوهللا ىلاهلكش للذ باتو ضراالا متم ىتح

 هرصني ود لي هلكت للذ عموهية سس نير رشعوأت الت هيلع ءارتعال ! يفرك *وهو لسرلا عابتاو تلا

 هتاوعد بيجي هنا ثللذ نم خان 'ورشنلا ةداعنعةجرانلا رصملا بباب نمل نكي ودرعا ىلعي و
 ءاعد ريغ نءهباج مبلص اتسي ةراتو هئاعدب ةراث لب هس هنملعع ريغنم هءادعاثالهيو

 - ياس مسعمج -
 1 هز د طايح دعو لك هدي داهاي هل ًأسةحاح لكل دقي كاذ يور وهيلععتناىلصدنم ||
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 الل هناف لظلاو ءارتخال .بذكلا ةياغفيس عدن وهواذم امك ًاوايشما وهوجولا نا ىلعمدعو |
 يىهسودلسرو هئايبنا مئارش لطنا نم لظاالو كلذ ىلع رق“ اوهللا لعب ذك د ا
 مهيلعهترصم ترغس اوهلسرعايتاوهيزحو هئايلوأ ل دقو وهديرب  اجاهلي دبتو ضرال !نمابعقر أ

 هبر نع رب وهو نيتوااهنم عطقي الو نيجلاب هلمدخ ًايالوهزعي هلك للذي ىلاعت هاو اعاد

 لاقنموع يشهيلا وي ملو "يلا حوا لاقوااب ذك هللا لع ىرتقا نمت لظاال هنا هيلا ىحوا هنا ىلاعت

 اواوقث نأ اما امهنم مككدبال نيرمادحا هبذك نم رشاعم ؟مزايههلل لرنا امل تم لزناس |
 ةلباقم ظعا هلباقو ديدي لعذحال يكَح ريدق ريدم عناصألاءلا ولو ريدمالوملاعلل عباصال |

 د تاومسلاو ضرالا كلي فيكفاذه ريغ كولملا قيليالذ'نيملاصالالاكت هلعجو |
 اد قلحلالالضا ورلظلاو هفسلاو روحلا نمد قيال امىلا ىلاعت برا !ةيسن يفاتلا نيكالا |
 هدعن نم هرما مايقوةتاوعد هتناحاو ضرالاي هل نيكقلاو بذاكلا ةرصبو دا آلا دبا أ

 ي داهشالا ساؤر ىلع نرقدعا انرق وسلا ة داتا هتوعد رايظاو اعاد هناك ءالعاو

 بر ةيس دق دقلد نيمحارلا مسراونيكاخلا مكح ١ ل نمادهنيأف دانو مد ل م1

 نيناذكلا نماريتك ناركشال نحنو ةياكلان هو ركنا ونمط د تا هيف تتمادو حدف طعاسيملاعلا

 هعابتا أو هلسر هيلع طلسي لب هتدم لطتمورماهلمتيأ نكلوتكو مل تريظو دوج يما

 ايدلات تماقدت٠هدابعي ىلاعت هتدس هذه هتماش نولص ع ومرت دنوعطقي وورت ١نوقحع*

 | هنأ لوش نأ هللا ذاعم لاق مالكلا اذه ينم مع ا لاقاهيلعنمو ضرالا هللا تريناملاو

 نم وهم هرتث !ىتقاوهقي رط كلاس نم ناب رقي باتكلا لها نم فص:م لكل تذاكوا ملاظ

 ممر. با ذكلا قي رط كلاس وكي فيكقدل تلق لاق ىرحالا ىةداعسلاوةاجتلا لها |
 هيلال سري لنك 1و هلا سرب فارتعال ا نمادب دحي إف ةداعاو ةاجنأا لها _: رم هرثا ىتقمو 0

 كريملاعلا بر لوسر هناي رابحالا هنع رتاوت دق وهو ددالو هقيدصت كمرادقه تلق
 لحدي م نم لتاقو هني د ىلا باتكلا لها اعدو مهيمأو مهيباتك لضيعجا سانلاىلا

 ةراشلا د هروف رم طبنو رئاكلا تبسلاق ةيزخلاو راغصلاب رقاىقح مونم هنيديف |

 ءانتتسالا رقس نم نيثالثلاو يناتلا بالا نم ترورشملاو ةيداحلا ةيآآلا 26 ةيباثلا |

 بعشب و بعش ريغب مر يغااضي | اناوةلطابلامهتادوبع؟ينوبصغاودلأ ريغن ينوراغامم داذكم |

 امولالضلاو لهجلا ةياغيفاوناكهنال ب رعلا لهاجلا بعشلا اذهب دارملاو« مهب غا لهاج
 ”يبنلا برعلا رم تعيودعو 4 هناوهس قوادقومانصالا اوناتوال ةدابع ىوس نوقرعي اوناك



 هيلا كه ةعجلا ة ةروس يف يرام هللا د اان يعش املا ادب دل لأ ا
 ا ل سس مس طع

 باص |مملعيو 'م و هتاي امم باعلي نم الوسر نييمالا يف ثعب ١

 بابلا يس ا ةتلاتلا ةراشبل ١ نو لال يتقن ميك نِإَوقْكَمسأَو
 هعاس مال قرش اواتنيس رم سرلا ءاحلاقو »+ 'دكه ءاشتسالا رفس نمنيت التلاو تلاتلا

 | هؤاطعا اه نس دكوع# « را ىمةنس هني يق رابطال ىو ادعمو ناراغ ليح نم ىلعتساو |:

 هنالعتساومالالا هيلع ىسيعل ىل ايعال ا هاطعا ريعام نءهقارشأومالسلا هيلع ىسومةاروتلا

 ةكملابج _رملبج ناراهر دال لسو هيلا ىلع دلت ىلعر ارقلا هلار ان اراف ليج نم

 دك محا لاهيا ايعايسأ لاح يني كتل رعس نيم سرمتسعأاو يداخا نابلاي هلوق ليلدب 1

 دةسأرلاةرات 93 لوعة كج اكس س5 مالا هيلع ليعامسا نا كشالو««ناراع يارب لكسو» .

 هيلع ليعامسأ قح يف هيأ دعو نر وكلا رهام نم رشع عباسلا تالا نم نارشملا ةيالا كيس
 سل سس مسا ١ -_ ايس 1 2

 ةركك ورك او رابأ !ؤ وهثأ بيجتحا ليعامسا ليعو ”: دكهم ائاسلا هيلعرمُه ريال مالاسلا
1 2 1 8 

 دنت ىلا روش ربل بيهشأ ىلعحلا دلوكو « ريم هدأ دلمحأو أ اسعنر راتع يبا دايس ددح

 يملاعتدملا لاق دا ىدرم عا سادلو ين 9 هال او هيلعمللا ص

 موق تعب وأ . ب ر ل -وهيلعدتلا ىلص هقح يليعامسا وريعارب ءاعو القا غلا هءاتك

 : 56 !مقَدم ةكفاَو باعك ممآميَو ت ل 000 220

 مع 2 مرتع و 1

 نيع رالاو عساتلا ساللا سةرشاعلاة . الا »عد ماحلا ةراشلا ع ريكا ذرعا عْنأ

 يدلا * يي ىتح هد نع ر دملا 1 اذوهي يه يعقأا لو 0 هاف ادكه ني 56 رقس نم

 تى نمومسرل وا ذوبين نم سمقلا لوري أو > ىرحأ ةعرتو « محال ا رطخت هاياولكلادل ١

 1 انديس داوملا د ناىلعةلال دة" الا هذدهيثو«بوعذلا عمت هيلاوهل ٌرهيدلا يجيد را ىلا هرمأ

 روبرلا 6 ةسوالا ةراشنلا دلك هيلاالا بوعشلا تع جحا! 16 هبال سو هيلع هلا ىلص دم ا
 عيرسم بتاكلقيفاسل كالظل يلاعا لوقا اناة خلاص ةلك يبلق ضاع » اذكه نوعب رال اوسماخحلا

 ىلا هللا ككَران كادل كيم ىلعةمعنلا تيكن رسشنلا يب نم لصعا نسملا ي”يعب ةباتكلا |
 قملا لجانمكالماو جن اوملتسا كلابجو كدسح يوقلا اهيا دل ذهن ىلعكفيسداقن رهدلا
 بوعشلا كاملا ءادعا بلة ييرقلاابم /ةلونسم كالو ,كديمي بج م ا. كاي دهتو قدعلاوةعدلاو



 عدا وع
 | ربلاتييحا ككلم اضع ةماقلسالا اصعني .رهأدلا رهدملا ها ايكيس 5 نول نولطتسي كات ا

 ةشيلسلاوةعيملاو ملا كباصصا نهى دعا حرفلا نهدب كما هللا كيعسم كل دل مالا تضغباو ||
 نم ةكلملا تماق كتماركي كولملا تاب كتجشنإا يت يتلا جاملاةفيرشلا كلاس نمكلبايتنم ا

 كبعش يسد و تكيذاب يي أو يرطناو تنباي يميعما ىتوم ب هذم بوتب هلععتم كني نع
 ٍ ايادملابكعيت 3 روص تانب نبي دج هوك ملا برلا وههنال كدسح كلما يحتشرم كيأ تشب و

 | ىشوملا بحدلا سايلب ةإ عشم لحاد نمثامملا ةسادجم لك عشلا اينغا لكي في كاهجرول
 !| لكيه ىلا نلحدي جابساو حرف نغابي نمدقي كيلا اهتابي رقاهرت اي ىراذعشامملا ىلا نغلبي |
 أ لكي دعما ركذاسو ضرالا رئاس ىلع ءاسور مب هيقثو كلان نءاصوع كوس نوكيوكايملا |
 لهأ دنع سمو «نءرهأدلارهد ىلاو رددل أ ىلا بوعشلا ثا ىفركعت كال ذ لا نم لليحو ليج ْ

 | ىلا ريطي ملوهنامز دعب روبات نوكييبب رونرلا ادهيف رشي مالسلا هيلعدوادنا باككا |
 | ءالعرعديو رويرلاأده يةروك دملاتانصلاباهوصوم لو كي يب دوهيلا دنع نبحلا اذهأ

 | دمميبلا اده نا املس واملس مال بالا لح اها لاقوم السلا هيلعىسيعبل لا اذهرا ىراعلا ['
 | ةيوك تامقلا هادهدب رمل يبللا تاعض ٠ نمرودرلا اذه يركذ 5 دقوربوهيلعمللا ىلص

 : أدلقنم هوك كرايم هيوك و هيجخش ىلع هيك مدسعلا تروكو رسشللا ل اضفأ هنوكو واسسح إل

 | هلبت كروكو تحمل هشيم ةياده هنوكو ق ةدصو ةعدوقحاذ هنوك وأي وقهنوك و ميسلاب 1

 "| نايتاو مايا كولملا تانب همدخو الل افغيمو رمللا ب هيوك و هل تعشلا طوقسوةنوتسم |

 ,| هعمأ نوكو ناب ! لدب ضرالا ءاسور هئاثبا نوكودل يعلا ءايعا لك د ايش أوديلا ايادحلا

 أ( تدحو اهلك ىاصوالا دذهو نيرهادلا رهد ىلاءايا بوعشلا حدمو ليح دعب اليجاروك دم ْ

 ! الو روبرلا اذه يف هنريشسملا يبلا وه نوت ب نأ نيعتم هحو لك ا ىلع ل سو هيلع هند ىلع دع يف

 روبرلا يف * هعباسلا ةراتنلا 96 ىبحيال 5 مالا هيلع وسع ق حي ربخلا اذهقدصي

 حرفيلم راربالا عن يف هوحت“ اديدجا حيت برأ اوصسربا ذكم نيعب رالاومعساتلاو هناملا

 (| اولتري رامزملاو ل اا فاضملاب هسا اوي لف يكلي نوحي تبي نويهصوس وهقلاحم ليئارس

 | ىلع نوحبتبيو دحملاب راربالا رهتتت صالخلاب نيمضاوتملا فري وهبعشب رسي بيرل نالهل |

 تاخل وتو مالا ياماقلنا اوعنصيل مهمداي ا ينيمث تاذ فويسو مهقولح يف هللا عيفرت مهعجاصم
 اموتكم مح مهب اوعضيل ديدح نملالغاب مههارشاو دويقلاب ميكوأم اوديفيل بوعدلا يف
 ا راربالاب هيعيطم نعوشامملاب هب رشملا نع ربعروبرلا اذهينف« راربالا عي نوكيدجلا اذه

 ْ مهمدأيأ ه ف , نيمث - تاذ فويس نوكو ميفولح فهلا قرت و دهلاب مراختلا مهفاصوا نم. ركذو



 | ديدح نم لال /ءال اودويقلاب ف ارشالاو كولملا عرسأو بوعشلل مهتاخي وتوم الا نم .ماقثتاو
 ' | ةروك ذملا فاصوالا ميج قدصتومهتعهل ىةردياحاو سو هيلع هنا ىلص دهب رشمملاف

 أ يناثلا بابلا يف دي ةنماتلا ةراشنلا د هبات لعو ملسو هيلع هللا ىلص هيلءروي رلا اده ٌ

 3 لبق تادحاءا ديا ربح اناوتتادقاعالو' تءاكدقيتلا»ا ذكها يع ت1 باتك نم نيعب رالاو
 يب نييكأر ضرالا يي ءاقا نهود ةديدح ةحبست برلل رزه مع اوتدحت د نا 1
 ناكساي اوس راديق لحم تويبلاي اهدموةيرلا عفت ن نياك سو رئارطلا هاولمو رجب

 أ برا رل از 1 يهب نوري هدي +وةمأرك ب رأل رول ول محي نوي لايك سور نم تعجل 1

 | اًماد "تكس ىوقلب هئادعا ىلع حيصي وتوص:ةريغلا سوهيلتاقم لحر لم جرحي رابخك
 نيتاب لكوم مس كيال !انلا ترحل اعف عاتاو ددناةقلاكلا لتم مكتا» اريص تربص تح

 ا ب مل قيرط يف يملا ديقاو 1 ريفمجا تاريمحاو رئارج رابالا لمجاو ىفجا
 هتمنص مالكلا ادهالوبس_ءمااوارون ةملطلا ميماما ريصأ ايم مهريسأ اون الع 1لبلاو

 نوري اما جناةكوب ارك رولئاقلا نوصل !ىلع نواكوتملاو هتارو ىلا اوريدا كذا الوم

 ةيدمحملا ةعيرشلا كيس يش يتلا ديدحلا جيلا لعتدابملا نعةرابع5 دي دحلا ةحيدستلاو«ايرح ْ

 7 مومم ىلا رادايرارملاو نذدملا لهاو راارطأ لهاوب ضرال ا ناك ىلعاهمي متو ا

 دق دالو' نمر ويلا ىلع ادن نال هيلا ةرا2!ىوقار راديق طعلو لسو هيلع هللا ا
 معلا 1 مابا عدول ل١ ةعوصللاةداعلا ىلا ةرآ 2 !نوجسا لاجل سد نمل ةوليعامما

 ىلا ةرادا رئارخلا يندب نوري هد هلوقو كيبل لل اكلبأ سالا -ىهفولا ولا يسن أأ
 جرحي راب برا هلوقو رهملاب ةسجخلا تاقوال ا! نمجلاعلا راطقا فى رلا ىولاهب ريجينا 57 ْ

 | هيععأت دايحو هدايج نا نأمل !ةدسحةراش اواهخلان روج *ىلاو ريشي ةريغلا شوب لتاقم لجدل اشعال

 ْ | جورحو يبلا اذه جورح نع هللا ريع دلو ةيباصتلا ىوهلاط رطخ نعايل اج ورعان وهلث نوكيا ا
 ةيالاةيس راشاوداهحلا ةيعور ثم سةرشعت اللة هلا ينيب وىلاعت وههحورحن هيعبات
 ,| مانصالا نودبعي ايناكومشا ماكحا ىلع نيعقاور ريعاوت 5ك مال برعلا لاح ىلا ةرش ءةس داسلا

 ٍ | لبق نم اوناك إو مبقح يىلاعتل ها

 . |( امس راقعر مك و مورلا مي ظع ل قر + برعلاو رشه ناق دعو أ جهنثأ قودقو ندم الصيغ

 ا قبيحلصالا ةبقاعو ماتلا يزملا ىوس مطل ادام مهنكل يدمحالا رولا ء افاما ةدارايفاور هع

 ماقال يكرشلا رث 1 ١ ١ | اماواقلطم ماتلا نم لقرح ةموكح تلازواقاطمى ردك ةلود تلاذو برها



 دي د* 36
 1 دنملاك ”لقابضمب  :سواهريغو لباكو ىراخم اقلطمهرثا ىمن اهضعب نفرخالا يلاقالايف

 : نيسمنخاو عبارلا بابلايف 2 ةعساتلاةراشسلا 9 اب رغواقرش ديحوتلارشتن اواهريغو دنسلاو

 يدلتمل يتلا ىلاهو دمللاب يدشن !نيدلت تسل يتلارقاعلا اهتيا يس » !اذكهايعتا باتكّن م
 1 كيتعخ عضوم ىعسو أبرلالوقي لجرتاذ ذينب نمل اففاةححولا كا !لجاىم ]

 |١ ةرسي وقتك لاري دفنت كيال ك داتوأ يقبتوكلل ابح يلوا فش ال يل رع أكب رام قدارسو

 نءنيقست ال كنادنيلسخت الو نير ال كءال ياتال ةبركلا ندملا م 3 ىلا تريكعرزو

 بر كعدص ىدلا كيلع ىلوعي هنافا عي اني رك ذتال كلمرتراعونيست كابمي رح كنالجا ||
 أ جأرمالا لثمشل اعد بزل اما ىعدي صرالا عيج هلا ليئارساسودق كيدادو هعسادودخلا
 | تاحريو كعك رت ليلقي ةءاسا كحلالاق ةلوذرما.تكااذنم ةجوزو حورلاةمي راو ةقاطملا ظ

 لاق كعءرةيدبالاة حرئاعو كنع يهجو اايلق تيفح ا بص غلا ةءاس يف كم ةيذع

 ١. اذكه ضرالا ىلع حوت هايمابص ال نا هل تفاح يدل اذه يلح وب مايا ياملتم برلاكي داف

 1 اليبمحرو لرازتت لالتلاو مكّترت لاخلا نام كمحواال ناو كيلع سم غاال لارا تفلح

 /| انآ اهقيزعت الن ف صاع ةلص أدمةريق برلاك هر لاقدل ال ىمالس ديعو كلع ل ور
 1! ةضوقمم ةراج كباوباو كضاع ايدي لعحاو ريفسلاب كسسكاو كتراجح ةيترلاب طلبا اذ

 رلاب و كيبلماا بلا ةرتكو برلا نم يل ليتم كيب عجبت ةييتشلم راجح ال ك دودح ميجو

 يدلارال يف ً ءاهدلنم برق ال أب بمال هلأ سونيداحتال ك١ هال ملطلا نمي دحتباهن رسام اوت

 ' ارج رانلاي متي يدلا اهئامتقاحاذانا اه كيلا برتقي ابيرقناكدقيدلاو يم نكي
 ١: يفك تلا ن ان لكو حجضيال ك دض لوبعت ءادا لك ال ه>11لو بق تقلح ان او لمح ءاناجرخيو
 يف رئاعلاب دارملا «برلا _لوقي يدتع ل دعو برلا ديبعتاويموها ذههيلعنيكش ا امقلا
 أ يحواهيف لوني ملومالاسلا هيلع ليعامسا دعب يب اهنم ررطيمل اهنال ةماععملا ةكمىلوالا ةيالا

 ا ةرابعةشحولا ونب ويحول ل ورباهيهرتكو نو ريعكلا ءاربالا اهيعريظاهنال ميل تروأ ى داحب

 ١ لجرتاذ ودب و راش يس ةلكأس تدبلا نع ةح رولا ةقلطملا ةلرعج تناك اهنالرجاهدالو'نع
 . تا لجال ركشلا هاش أو ليلرتلاو ميدستلاب 1 ارم اةكَمدتابطاشتة را دالوا نعةرابع
 أ لوصح ب ا4ةليغقلا تاصخ قرا -دالوا نمىلغفا اوراصرجاه دالوا نهني ريتك
 | عاج رشبلا لضف الو. سر مل#و هيلع هللا ىلص ادن تعب راب دعوا ىلاعت قووابلهال ةليغفلا |
 قاخ يذلا لوتقلاوهواربجرادلا يخت يدلا غئاصلاب دارملاوهورجاهدالوا ينابلها نمنييبنلا |[
 ايندلايف دباعملا نءاهريغل لصحامويبلا ١ ذهقطس اوبةعسلا اه ٠ لمحو نيكرم ملا كالحال |



 ميظعتلاو نيحلا 'ذهىلا اسود لأ ل صدمت روبظ نم ةبح 1 لمم ديعمأبندلا يدج ويالذأ

 نابلس دهع يب ةرعنيترع الا سدقملا ت تمبل لص مل ةدسل زم فن نيم داقلا نماخ لام يدأ أ

 ا ةكل ميطعتلا اذهىبي وايشوي ةدطملا-نمرش ءةدماتلاةدسلايف ةرموهئاعب ءنمعرالمال كامل ا

 نيمتست ال كارالل نيل الو نيرحتال كلنالل ياحتال هلوقب هللا دعوا كهلئا ءاح نا سه دل ارح اىلا |
 أ( كيلع بصعا ال نا تعاح هلوقب و كتر ةيدنالا ةمحرلاب وكم حا ةيطع تار هلوقيو

 انرعو اقرشاهعر زاوكلمو كرت ال يمالا س ديعو كدع_لورتال يت.- ردلوقن وكح ه'الثاو |
 هذهلصمو ةريقلا نءةتس نسر رتعو نيد ازواج ال ةليلق ةدم ين دملا اورمجو محال ' اوتروو ْ

 ملسو هيلع ها ىلص دمت ن :رمزىلا مال لا هيلع مدا دمع ن ممل ةايلقلا ةدملا هذه لمي ةباعلا ْ
 : عاج لد ةرللا ندملا رم ومالا ثر .كءرزومملال او داعم دهودي دح ني دملاوع دي نمل |

 كمن هل !ذ' اددصن ماق نيملاما نم صخخت لكال مسج ال دك صد لوصت ءانا لك ةلوقن دعوا أ

 ءاجاكأيا اح عجرب مةكملاح دلاروعالا لح ديال روك د ملا دعوا بس و ليفطت تاجا عقو |
 ايعتأ باتك نمريتسلاو سماخلابابلاي كك ةرشاعلاةراشلا عة خخ !تيداحال ا يف

 منيل! ةمالاىلا اداءااهتلق يويلطي م نيدلا ين دجوو لبق يفرل آي ىنلدلا يطا ادكم
 حلاص ريغ قي راع كالسإ يدلا نماؤم ريعسمع ت2 ىلا رابملالو ملط ادي تللعسا يعمم وعادي

 ىلع نوح دي هنيتاسلا يف نوح دين :
 ىرلاو راحل + ار نولك ايريدلا نودقر نانوالا دحا هيو روشلا ي نوكسي ني دلانللا

 نأ 0 ال 'يه سم كال يم برشال يع دكعبأ نواوقي ني دل لتي 7 يسم

 ذأ اعاد يعدو مأمأ يبععي يدأ اا بمدلا راكم ارو

0 

 مستحي ارح اكو درأ ل 1 05 الل يمادق ب رتكمامر ايلا لوطة دقسأرأ :يز دحر

 هلأ تأذ ةعرعم ا ريع !وناك مال برغل يف وبلطي 1م نيدلا و يلول آي 1 ندا دارملاف
3 

 نم دقل ناره آةدوسي لاند لاق هل 0 ريلاطومعأن 0

 ميك هتآي مدر مهيأ نمألوسَر'ي يف ثعبذإ ن ,ينماملا لعاشا و 0س و سلالم
 1 -و سد

 ففصولاو ار للضيف لبق نيمأ اونا نوما او باتك اًممهلعيو :

 فاصوالاو و د ىراتلاو دووم 1 نم دحأو لك لعق ةدعي ةتلاتاوةياتلاةي“ الاي ر مك ذل

 لاح قصلاةسماحلا يب روكّدملا فصولا نا 5 ىرامالا لا< ىلا ةسارلاة لا يةروكذملا
 يناثلا بايلايف أ ةرشع ةيداخلا ةراشبلا 96 ةيدمحلاةمالا راتحاو يرابلامدرفدوييلا |



 دي
 | السلا هللا ادب ىدع لاشام دام اولا ايلا لاح قلاادباتك نم ||

 أ ناكوم مسج دحاو ل اتت ذأو ىرت ثألملا تن :!تكف»» اذكه اهريسفتواي ؤرلا كالت يحولا سس
 ذب رب بهذنموه لاتثلا اذهس أر افوخدر ا و كلا ماقاوةماعلا فرو فعالا
 ا مسق نامدقلاو دي دح نم ناقاسلاو ساح نم نا ذعتااو نطبلاو ةصف نمناعاردلاو ردعلاو

 أ ني ديبال لبج نم رج عطقلأ تح ادكهىرت تنك فرح نما هنممسقودي دح نم امهنم
 أ فرحلاو ديدحلا اعمذك يح قحع» افايقحسو فرح نمو دي دح نههيهدق يف ل !اتَعا!فبرصو

 ١ ناكماشد دحوي مو حيرلا اهتردق فويعا ١ي رديبلا رايمك تراصو هدلاوةضءلاو ساو |

 ءىنو خلا وه !ذيداهرساب ضرالا ”داموايطعالبج راص لاتقل بريد دق يدلا رححلاو
 ةوقلاو كالملا كاطعا ءامسلا هلاو كولملا كاموهتسأ هريسفتب كلملا اهيا ايكمادقاعيأ
 اقيأ ءامسلا ريط كدي ىطعاو لقللا سوحوو سانلاوسب هيف نك كسيامميجودحملاو ناطلسلاو

 ىرحا ةكلمم موقت هكدميو يحدلا يسألاو تاق ك اطلس تحت ايشالا ميم ل
 ةعبارلاةكّلملاو ضرالا ميج لعطا م ءساحم نه كرح اةعلات ةكلمو صحم كلنم رعصأ
 ْ هاذه عيج رسكذو قل ٍِش !ادكم ميما ىلعي وح دي دخلا ناك دي دخلا لتم نوكت

 || ةكلملا نوكت ديدح نمامسقو يروحاعلا ىرخا نما هع اص او نيم دقلا مسقتي رايق اما

 ا عباصاو نيط نم ىرحلاءاطلدخ دب دحلا تب اراهس> دي هلأ ةيصن نم جرحي نأك ناو ةقرتفم

 ا تيأر اهفةقوح سم مسقب و ةباص مسقن ةكلملا نوكتم ف رح نم مسقودي دح نم مسق م دقلا
 ا سل املتم نوقص التيال نب فرش عدر نوطلصي مهعأ نيط نم مرح اا طاطا دي دخلا

 يضقتت ن نأ يضودكلم ءامسا هلا تعبي كلاملا كام ماياياماف ىرحلاب دي دفا جرتمي بللا انكم

 أ دبالا ىلا تبتن يو نيع ا كلاملاوذه عيج ىفتو قت ورح أ بعشل ! لعب ل اهككم طق

 بهذلاو ةضفلاو سان اودي دخلاو ىرخلاب قحو نيد دال ريش علقم أل ابح نم نأ تب اركو

 ةكلمماب دارملاف « ميت هريسفتو يقيقح وه لحل اودع. نميق ًأيسام كانك ربل !ململاهلالاع
 ن رصاشلب لتقدم اوطلست نيذلنيئداملا ةعطلس ةياتلاةككمماب و رصتنحي ماما -ىلوالا |

 ةشلاتلاةكلملاب دارملاو نيب ارلكلا ةنطلس ىلا ةبسلاب ةفيعض تناك طلسورصن تحبةكلم اب

 دارملا»و ضرالا عيج ىلع نوطلتتممهناكاوباكةر ,ماقمهتنطلس تناك | ونيينايكلا ةطلس |
 | فئاوط ىلع سراف ةنطلس مسق تدي دحلا ةلزمجةوقلا ين ناكديمورلا ردتكسا ةدطلس ةعبارلاب |:

 || ناوريةوناديعيف دلوتنا ىلا فعضتو ىوقن تراصم نييناساسلا روهظ ىلا تفعدف كولملا
 دقو ةينطابلاو ةيرعاافلا ة ةيطللاملأ هاطعأو اطعاو سو هيلع ها ىلص هللاديع تب دم أانديس



 وستتم هن سس سس سدس

 اهريسفتو اي'ورلا هذه تناك يتلا سراف رايد عيمج لعاب رغواقرش ةليلقةدميف هوعبتم طلسق

 بابلا يب » ةرشع ةتلاتلا ةرادنلا 9< ةيهاولا مدئاقع ضع و ليتات او بيل صل !ةدابعىلع |
 الئاف ةيدوبيلاة يربي رركي نادم! اوي ءاحمايالا كلتيبو » !انكهىتمليجت!نمتلاغلا ||
 عج ذود اذكهىتم ليج نم منارلا بألا كبس تاوعسلا توكلم برقا دقدمال اويوت أ

 هنال ابان لوقي و زركي عويادحا نامر كلذ نم ليلخلا ىلا ىرصنا ل- اامحوي نأ عوسي 4

 0 ةراتب زرخب و ميعماجت يري ل ايلخلا لكموطي عوسي ناكوتا ودنا توكلم برتقا فق ١

 | اهئاتاقالط ضال قدوحوملا نم ملا ىلع قلي سيدقلاوسدقملا طلو عناد ملام ودا :

 تكي دإ روما يةحيبقلا ملاوق وقا ىلعو قادنلا_لاعا ىلعةاطخلاونيقعانملا تكيو راعكلا |

 تكول راتوالاو ماصألا يتدابعأ واقاطم# سر ةلاسروهللا كيو ملت مدعل نيكرشملا :

 تكنو ةيهارلا مدئاقع ضع ومال لا اهبيلععرموىسعقح يبطي رعت ىلعدوريلا |

 ظعول ا وةوعدلل ةيليئارسالا د اللا ىلا نيي راولا لسرا املو«كنت كات ال "اذكت ءذيمالت :
 ْ 9 دقدن !نيلئاق اوزركأ 3 دوبعاذرتنا ايفودداصياةيصولاوذهاهنماي اصوب ئاصو |
 أ|أ ليلا نم مساتلا ب بابلا ي عقووىتءليحتأ نم رشاعلا بابلا هب حرصم وهاك «تاو.سلا ْ

 5 ظلال

 رجحلا اذبف رخ ب عتل ىطعيال اهككمو يضقنتال يتلا ةيدبالاةدطللا يش هذبهاهب نيقلعتم
 (| اليج راصو بهدلاو ةضفلاو سا غل اوديدحل او فزخا قحسو لج نمي دببال عطقنا يذلا

 | اذوهيلقن6#ةرشع ةيناتلا ةراشسلا < ملسو هيلع هللا ىلص دعو عاعرساب ضرالا دامو اهظع

 : اذكه م السلا هيلع سي ردأ وهو لوسزلا حومحأ هب مكت يذلا ربمحلاهتلاريف يراوملا

 ١ يتلا هتاف لاعا لكل طديتالا عيا تكي هعيججان .اديلةسدقلا هاو ريق ءاحدق برلا»

 ىعتبرلا طمل « نوقفاملا ةاطملا هللا رشدي ملكت يدلا بعل مالكت ! لك َلعواريع !وقفان

 ريبعتلاو ةراصعلا ةسدقأ تاون ران وسو هيلع دما ىلص دهمان هبرلا دأ اراك اذ تفرع !ذ

 نادك َه ةسدقملاهت اوبر يمل وديع لمد. ءاحدقمايبقيأ رم هيكل ءاح دقو هئيعت _: رع

 ّْ ا تكمو مالسلا هيلع سبع قح يف مهلا ارهاوهنثأ ديحوت ي مبطي رفت ىلعاقاطم تيلتتلا

 : مادا هيلع ىسع ايلعيتلا ةالصا! ناي يىتم ليحا نم سدالا بابلا يو« لات وكمل

 ءافشو تيطايتلا عيمج ىلع اناطلسوةوق ماطعاو رشعينثالاهذيمالتاعدو » اذكه اقوا
 ا || اذكهاقو ليجنا نمر ا بالاو «ىضرملا اوقتي هللا توكل اوزركيل بلسراو ضارعأ
 | واموت دةتيدم هب ممل لاقف ميا سراواصب فتم رح ”7نيعبس برل'ن نيعشلاذدعب و ها

 1 ةنيدمةيأ و هلا توكلم مدم براقادق دك مللاو اولوقواهيف نيذلا ىفمرملاا وغشأو كل مدقي اقياماولكف ||



 + قش د
 ٍ هضفنن ؟تنيدم نماتي قصل يذلا رابغلا ىتحاولوقواهعراوش ىلا اوجرخاف موليقي ملواهوتاحد
 نييراوحلاو ىسعوىبحينمالكَنأ روطع«هّئا توكلم كتم برتقا دقدنا اذهاولعا نكلوول
 اهب رشييتلا ظافلالاب مالسلا هيلعيمسيع رشب وتاومسلا توكل رشب نيعيسلا فيمالتلاو
 ديعيقربظي لكل ذك السلا هيلع وحي ديعي ربظي ملاك توكلملااذهنا ملعف مالاسلا هيلع ىحي
 هلضف نع ربحتو هب رشبم مهنم لك لب نيعبسلاونيي راوحلا دهعيتالومالللا هيلعىسيع

 هيلعىسعةعيرشب تربظ يتلا ةاجنأ!ةقيرط تاومسلا توكل دارملا نوكيالف هئيجن ٌسرتمو
 تاومسلات وكلم ن'_ىروعبسلاو نويراوخلاو مالسلا هيلع ىسعلافق الل الاومالسلا
 دق ةقيرطلا هذهنال كتوكلم تأيلوةالصلا ياولوقي ثرا ذيمالتلا طعاملو برتقادق
 تربظ يلاةاحبلا ة ةق رط نع ةرابعورف هتعي رشب دةوبنْلا ماللسلا هيلع وسع ءاعدادعب تريظ

 توكلمطفلوةليلجلا ةقيرطلاء ذهب ورشي اوراكل ربع سو هيلعمشنا لص دم ة ةعيرشب

 ةلكسملاةروص يفال ةنطل لا ةروص يف نوكيتوكلملا اذهنا ىلع ل دي هاظلا بح تاوعسلا
 اباتك نوكي فنا دبال هنيناوق ىتبمن او جال نابوكينيفل احلل عم هيف لا دحلاوةب راجل ناو
 مالسلا هيلع يسيع لوق شلل ذدي ري هةي ده حلا ةعير.تلا ىلع قدصي رومالادهن م لكوأي وام
 دم حزني هللا ت وكلم 2رالوقاكلدل » اذكهىتمليجملا نم نيرشعلاويداحلا بابلاي

 هيلع_فاينا داهنعردا يتلا ةكلملا توكل ذهجدارملا ن نا قحلاف « هرامتا لم ةمال ىلسي و ْ
 هيلع 'ىلصدمم ةوب ةكلمملا كلتو توكلملا اذه قادصف هءاتك َنميفاتلا بابل يمالسلا ا

 | الثم مل مدق » اذكهىتمليحت'نمرشع كاتلاب ابلاي 6# ةرشعةعبارلاةراشبلا دي سو

 عيب رغصأ يو هلقحيف اهعرزوناسأ اهذحا ل درحة يح تاوعسأ ١! توكلم هبشي الئاقرح أ 1

 «اهناصغا ييو توي أت ءامسلارويط نا تح ةرجصتريصتو لوقبل ربك ا يعم تغىتمنكلو روذبلا
 موقيف ًاتندنال سو هيلع لص دمع ةعب رش ترهظ يتلا ةاحملا ة قي رط تاومح "توكل

 نيمورح تاعادصلاو مولعلا ىلع نيفقاو ريغوابل اغيداوبلا لها مهوكلأماعلا ددع ارقح ةحاوناك"
 هللا تعبف رجاه دالوا نم مهنوكل دوهيلا ددعابسةي ويندلا تافلكتلاو ةينامسملا تادللا نم
 عئارشلا رفغصا ل درحة بح ةلزنم سعال ا ءادتيا يب هتعي رص تاك لسوديلء هللا صادم مهتم

 نا ىتحاب رغواقرش اقرش تطاحاواهربكأ تراصو ةليلقةدم يفت مغ أبمومع' اهبكل هاظلا بسح

 سواه ىلص د هتعيرش ليذب اوقبشت عئارشلا ضم ةعيرشل نيعيطماوبوكيأ نيذلا |
 تروكلمناف » اذكهىتم ليجنلا نمنيرشملا بابلا فيس دلي ةرشع ةسماخلا ةراشبلا 96 | ْ
 ا رايد للعالم || يف رانيد لعةلمعلا عم قفتاف همركل ةلمفرج أسيل يصلا مم جرخ تيب برالجرهبشي تاوعملا ||



 د6 د و
 مللاقف نيلاطت قولا يفامايق نيرح ١ى ًاروةتلاتلاةعالاوحت جرح همرك ىلا ميلسراومويلا

 ةعساتلاوةسداسلاةعاسلا وحناضيا جرحو اوضف كك قحيام يطعم مركلا ىلا اضيا تبا اويهذا
 متفقو !ذاملم لاقى نيلاطب امايق نيرحتآ دجوو جرخ ةرشعةيداخلا ةعاسلا وح كل دك ل مفو

 مركلاىلا اضيارتنا اويهذا مللاقدحا انرج ًاتسسي مل هنالدل اولاق -يلاطب راهنلا لك انهاه
 ةرجالا مهطع اوةلعفلا عدا هليكوأ موكلا ب حاص لاق ءاسملا راك الف جت قحيام اوذح أتم

 ءاجاطاارانيد ارانيد اوذحاوةرشع ةيداخلا باع#ا اخ نيلوالا ىلا ل يرخآلا نماث دتبم
 بر ليس اورمذت نوذح أي مايفواراي داراني داعي امهاوذحافرتك (نوذح ًايمهنااوماخ نولوالا

 لقث انلقحا _:ريدلا نحانب مهتي واس دقو ةدحاو ةءاساولمعن ورح الا ءال 'رهنيلئاق تيبلا |
 يدلا ذحتت رانيد ىلع يعم تقفتا ٠ءاك تملا ام_يحاص اي مهنمددحاول لاقو باجادرخلاورابنلا |

 كديعمايملاهدي را املمها نا يل ليامواكالتم ريحالا اذه ىطعا نادي را يئاف بهذ اوشكلل

 نوعدي ني ريتك مال نيرح أن ولو ال'ونيلوا نورح الا نوكيا ذك طاصان 'ينال ةريرش

 نورح آلا هو رجالا ي نومدقي ميه ملسو هياعمشلا ىلص دمعدما ن ورح الاه« نوبحتش نيليلقو |
 نالسو هيلعهللا ىلص لاقو نوقناسلا نورح الا نحب لو هياعمتلا ىلص يبنلا لاق 5 نولوالا |
 ةراشبلا 6 يتما اهلح دن ىتح الا ىلع تمرحو ايلحداىتح مهلك ءايبنالا يلع تمرح ةدجلا |

 || ناكرح ١ التماومعما »» اذكه تءليحا نم نيرشعلاوي دال بابلاي 26 ةرشعةسداسلا

 ٠ رفاسو نيم ارك ىلا هلسو اجرب ىب ةةرصعم هيفرعجو جايسب هطاح اوامر كي سرعت ي بر ناسا
 أ هديبع _:روماركلا ذحاههراتادح ًايارفاسو نيماركلا ىلا هديبع لس راراتالا تقوبرقاملو |

 | مهماوا هدف نيلوالا نم رتك (نيرحأ اديبعاصي |لسرا متاع 'و رواء اولتقوا فعن اورلجو
 .| مهنيبايهاولاقنب الا اوأر اطثنوماركلا اماو نب 'نون اهي الئاقدس أ مهيلالسرااريحات كلذك |

 ءاجىتت مولتقو مر 1 جراح هوجرحأو هوذحاو هناريم دحأتو هلدقت اول تراولا وعاذه ْ

 مسيو ايدر اككاهمبكلبم ءايدرالا كئاوادل اولاقنيماركلا كئاواب لمني 'ذاممركلا بحاص |

 بعكلاةيسطق أرقاما عوسي ملل اقاهتاقوأ يف راقتالا هنوطعي سرح ا نيما ىلا مركلا
 ةيس بيجي وهو اذه ناكبرلا لبق نمقي وارثاس أر راصدقوهن ابلا هصفر يدلارحملا
 اذه ىلع طق 0 موهرامتا لمعت ةمال ىطعي وتم عزمي هللا توككم نا ك5لوقاكللذل انديعا |

 هنأ اوقرعدلاسمانويسي رفلاوةنيكلا ءاس ةرمعل ألو هقحتل هيلعوه طقس نمو ضضرتي روتخلا
 رفحو جايس هتطاحأوةعب رشلا نعةيانك مركلاو هللا رع ةيانكت ديلا بر «مهيلع كت
 | نيماركلا ناويثاونلاورماوالاو تاحابملاو تامردملا ناين نع تايانك جرنلا ءانب و هيف ةرصعملا



 طل د
 || ن وا سرملا ديبعلاو مهيلع ملكت هنا نويسي رفلاو ةنبكلا ءاسو رمهفأك دوهيلانع ةيانك نيغاطلا
 ,| هيلعدقالطاي س ًابالوماللساا هياء ىسيع نع ةيانك نئالاومالسلا مهيلعءايبنالا نعةيانك"
 || نوعدي هللا ءاننا مهنال مالسال ا يعناصل فوط ىتم لجن ا فيس روك رابلا حاصلا هانعم نال
 | هيلع هللا لص دمه نع ةيانكن ؤاتبلاهضفري دلارحطاو . معز ثيسس دوهيلاهلتقدقو رئاظن هلو

 | طقس نم لكيدلا رجحلا وهو لسو هيلعمقلا ىلص هتما نعةيانك هراثا لمعت يتلا ةمالاو لسو
 ش نال كهرامالا ءاطع همعز 5 مالسلا هيلع ىسعال هقحس هيلعوه طقس نم لكو ضضرت هيلع

 | تادهاشملا نميفاتلا بابلا ةيس رش ع ةءباسلاةراشملا 9هيلع قدص:ال ىاصوالا كلت
 نمنيبيشةب ماعريف مالا ىلع اناطلس هيطع أسف ةياهملا ىلا يلاعا طفو بلغي نمو» اذكه
 نذادل نم حبصلا كو كة يطعاو يإ دع ن ماضي اذحا اك ف زخ نمةين ؟رسكت !؟ديدح
 ١ بيفش مهاعري هممال | ىلعاتاطاس يطعا يدلا للاغلا ادهف «سئانكلاب حورلا هلوقي ام معسلف
 رشع عبارلا بابلاةيس »6# ةرشع ةدماتلاةراشبلا < ملسو هيلع هللا لصدم وهديدح نم |

 ١ مكيطعيو بالا رم يلطا اناوياياصو اوظفحاف ينوبحت ةنكنأ ما ذكهانحوي ليجتا نم
 | الو هاري سيل هدال هلبقي ناملاعلا قيطي ن يذلا تكلا حوردن ال ىلا عم تبتيل رح اطيلقراف
 بالا هلسري يدلا سدقلا حور طياقرافلاو يف تب اتوهو ك دلع ميقمهدال هنوفرعت متنأو هفرعي

 ' ىتح نوكي نا لبق كك لقدقن ًالاومكل هتاق املك 5ركذي وهو“ يت لك جيملعي وه ىعماب ||

 | طيلقرانلا ءاجاذا ااهدنا دكه ادحوي لحم! نم رشع سماخلا بابلا يو« نونم'وتناك اذا ||

 ' ماو يلجال دهشي وهي بالا :نرميدلاقلاحور بالا نم مكيلا اناوإسرايدلا
 ينكل » ادكه انحوب ليا نم رع سداسلا ب ابلا يو “ ءادتبالا نم يعم كنأل نودههشت

 | تقلطنا كرا اماف طيلقرانلاكت أي قلطنامل نايفال قلطنا نا كك ريحمنأ قمل كك لوقا
 1 مهنالد ةكيطخلا ىلعاما كح ىلعو رب ىلعو ةئيطح لعجلاعلا حس وب وبف كاذ ءاجاذاهكيلا هتلسرا

 | نوك ران اف كا ىلع اماودس يننورت تسلو بال ا ىلا قلطنميفلالع ردلا ىلعاماو يب ونمو يل
 | حورءاجاذاون الا هلمح نوقيطت متسل متكلو كل هلوقا اريتك امالكي ل ناونيد دقملاءلااذه |

 | مرمخيو عيسي ام لكب لكتي لب هدنع نم قطني سيل هدال قحلا عيمج كملي وبف كاذ قحلا
 1ك َ 0 ا . هع

 | اذه لجا نم يل وهف بالل وهام عي مرخي ويلوح امم ذخ أي هنال ين دعمت وهويق أيسام
 | يذلا يناربعلا طفالا نع ةمجرتيئانوي وه طيلقرافطماو « عرضيو ذخ أب يلوهامناتلق
 ا ىلع ملكتاو لصالا نع ثحبلاك رتاهّلا ةمحر خيشلا لاقدوقفم وهوماللا هيلءىسيعدلاق

| 

 أ| ةراشب نوكتو رهاظ رمالاق سوطومل ةريب هلصا يئانويلاظفللا ناكّن ا لوقافينانويلا ظفللا اذه

 1 ند ربصصبي نأ - وو عأمأم ب 001



 | يتانولا ظفللا :ر5ناود اودع نم بير قوحطفلب لسو هيلع لصد حي حيبملا أ

 نيعملاو يرعملا هاتعم 2 رال اضيا لال دجسالا يئانيالا ذب نوعدي 5 سوطيك اراب هلصا |
 هر نيب ع مو هيلعمما ىلد د ىلع قدصتاهاكيفامحلا هذ هوموسيبام ىلع مهاشلاوا ليكولاو ||
 ىلعةقبطتم هب رشملا طيلقراملا أدهم السلا هيلع و بعاه.مصو يتلا فاصوالا عي ناهلثا :

 ذيمالت ىلع ل زانلا حورلا ىلعا نم ءيت بطني الوةقءاطملا لك م دوهيلع هللا ىلح دهم انبف أ
 ْ انسح اللي فقت كل ذ لصفو طيلق راد ظفل. دار اوه هنا انك عري يدل دلا موي هنمز يت ىسع |

 |( ابلهن رئاشللا هدهو تيجو اب يمسه نيل امتواوأ

 مقو اهناوقب راقئمتارايع باتكلا لها تك نعتاقتلاءادملانم ىلا رايطا سحاصريع
 ىلا ةيبانويلاو ةيباربعلا ةغالا نممجارتلا يف ى الدخل الل ابظاملا ىضعب يبى التحالا ضعب |

 || ىتح مهيدي اي نآلاة دوحوملا هتك نعابلش هبال قللا رابظا سابق ترتحادقو ةيبرعلا [إ
 .| ثالد دار'ى ل هتعجاارم لمستل هعبط عي راتوهنع لوقملا باتكلآ اهم عبام يتلف دابلا مسا نيد هنا |
 || هلم يدلا بلا وهاهو ريع ىلع ىجيالامةحملا ةماقاةوق ىم اده يو مريعنم وأ ميم ؛

 : اهنامم دش 7 تيعام مرسين ؛ادكم لاك وةك ا بتارابع لعةطعاجم ا ىلعهللا همحرأ

 : حلا ةماقا ةداي رل مهاذاعلا ىلع ظفاح هككدحا لكاابدبمي ةقيشر ةحيص: تارايع ةدوصقللا |[
 | ىلاعت هللالاق تايادههشا_ةىم نكإ اذا تأ يه تا ريهو نوعتقي وناكن ا مهعانقاو مهيلع |

 رئاشلاب ملا انااعو ةاشي نم يدي هللا نكسلو تي أن مهيرابت آل كنإ ا
 ال ملا رابعا سحاصاهو كدي ةملالا ةيوامسل كلاي ةدراوىرحأ رئاش ةمدقملا .
 ناتو ءالشلات رث أو اوعصتا !ذ'ى يا اقال ةيامك همم يبن رك ذايق 0
 أ نم ريع نعل 00 المو همل رم ولك ةايفيدروللا حلا يلا مامالاةوبملامالع :

 أ| ددماانابقلا ةراشيةرشع عرا مهتكي ءايسالا رئاتب :ىمهع هتلقنامةلمج هركدي ا ١
 نب رمتملاويلاملا لصملا يت ماللسلا هيلعايع لاقل ةرشع ةعساتلاةراتملا 96لوقاع ىباسلا |أ

 || دقو كيلع ةعلاط هللا ةماركو كتقوابودقف ةكم ينعي كحابدميرهزأه يموق»هباتك نم
 | كيلع هتماركر بظي وأقارشا كيلع قرشي برلاوبابصلا مالا ىلع ىطغو مالطلا ضرال ا لاج
 نوع جي مهنأد يلم ًاتوكلوحام ىلا كرصب يعفرا كاعرللم“ وض ىلا كلم او كرون ىلا الاريست

 كيا ليك هنأ لجا نم نيجهتبنو -ميرسنو ديعب دلب نم ك دلو كيت أيوكنوسححيو كدتع

 تاراطقلا نع كضرا قي يصتودلب لال ابال اك رمت قح مال ارك اعشلبلاجحيد رحببلا اخذ



 ريستو منو دج هدأ مدب نوندحي ابس ل ماكي يوني اي وني دم شابك كيلا قاست كيلا ممدخت يلا

 هذهو « ادحيت دمت تدبل رثئيح تدحأو ىنيضريام يذم ىلا عفتري هر اديقمانغا كيلا

 راديق مانغاب ينعي و قغأ وهعاهمعأق نا مو قط اوهاط ع عدا ام ناكف 22 دوج ومابلك تافصلا

 ع تا 2 هس مسمع روح حس

 !| مالسلا هيلع ايعد لاق 6 نورشعلا ةراشسلا 96ل ليعامسانب راديقدلو نم محال برعلا منغ

 ا بكاراهدحا بك ارى اره ىرتا كري ةرطنملا ىلع رقه ضما برا يل لاق هباتك يف

 تركو لءان توه لوقيوهونيبكأرلا دحأ ليقا ذاك ذكوهاتببم لج بك اروح لاو راح

 بكار ينعي« 35 أبنا دقل ليث ارسا ينبه را آت” يذلا اذبف ضرالا لعةروجنلا اعلا

 | ةيداحلا ةراشبلا 96 سو هيلع هللا ىلص ادم لجلا يكاربو مالدسلا هيلع ىسيع راما
 ( ةيدابلا هل حرفتا » هنأتك نى م رشع سدالا للعقل يم السلا هيلعايع لاق 6 نورشعلاو

 | نسحل لمحت و تابللا نساك ىطعتس ا هماف هر تأ ورستلو تاواقلاو يراربلا جهتبتلو ىتطعلا

 1 ةمالعدي ري« هعنك ىلعداطلسو ايعشلاق ءاسالا اب مدنا لالح نوري دو ص ايرلاو ركاسدلا
 | لم دا هعساب رك رصتلا عم راجل ةيدان و سو هيلع هنثا ىلص دع ةعص هدهو هفتك هتوبب
 !! مالا لمنلا ةيسمالالا هيلع ايهتلاق 2 نورشعلاو ةينالا ةراسلا دلك مل ا وهيلعمللا

 انملال قيرطلا اواهسو .بولل قيرطلا اولح ل اقم ودبلا نم فتاه م ته » هناتك م ردع
 انك 5 ماك” الا ريصتو امافحمأا_لابملا ضم وامي ضي: واعايمدي دواللا عم

 لص ليهم مقودق«دحا لك اهار .وسرلات تامأ رك رطتو ءاسلم هل ذم ةرعو !١ضرالاو

 ْ يملا ضرا كيس دايحلاب تام تافعلا يقاب هروك ذملا هجولا لعىلاعت هللا ةداسل جملا
 | 96 ةرورششملاو ةتلاتلا ةراشبلا 96 للسو هيلع هنا ىلع هتادو دعو هتايح يف اهريغو
 | نم ةئامو نيسد-و تلاتلا ي روك ذموهو هد تكن من يرشعلا لصفلا يب مالاسلا هءاعايعم لاق
 || فويكلا ضن راكس حبستلواجورم راديق ضرا رصتلواهارقو ي داوبلا حرتستل »دوا دريمازم

 : ربكتلل ىطتلملا لبلاك يق أي برلا ناعهحياست اوعقريلو بر ادمح لابخلا للق نماوعتريلو

 | لوحراصام جورملاو رأديقدلو مهنال برعلا ضرا يثراديق ضراو«ه ءادعا لتقي هرجري وبف
 | يف مالالا هيلع ايعد لاقال نورشعلاو ةعارلا ةراثبلا 96نويعلاو رجحتااو لمع !نمّدكم

 تفج دقف ملل ءامالو ءامنوقستسي نيك املاو ءافعشلا ناداضي ا هات نمنيرشعلا لصفلا

 راهنالا لابجلا يف مل رجا ل ابميلمعا نلوم هتوعد ذئموي بيجا برلا اناو ايفل نم ميهتنسلأ
 أتيعم ءام ىثطعلا ضرالا يق ىرجا و ماج ا ودبلا يت دح اونويعلا رافقلا نيب ىرح ماو

 اهوريل فصفصل اعاقلاي# سرغأو ل :روتيرلاو سك الاو ريونصلا رافقلا عقالبلاو تاو



 دي < ٠١١
 دالي تافنصهذهو « هعدتبا ليئارسا سو دقوك لذ تعشوهلئا دينااوطعي ءاوربدتي متاعيج

 لابوي رئاشب نمو 6 نورشصلاوةسماحلا ةراشبلا 96 مهمالاساب اهيهم هللا ثدحا ايهبرعلا

 لايجلا ىلعطلستملا حبصلا لتم»هباتكي لاقمالسلا مهيلعل ايئارسا يتب ءايبنا سم لاتوي نبا ||
 نيب ضرالاو تلي بيل هفلحو جأت راتةمامادب الادبا ىلاهلعم نكي ل ريزع مطعب عد

 عارسهتلاجر ليملا ةياطرك تود ةب داحابكرتاهرعواه ف زاجاؤاق دع سودرم لتمهيدي ||
 تعزعزتومهءامأ ضرالا تفجر ميش ا قرت يتلا رابلا سل توصك مهما اوصاناسرفلا لتم |

 هركع ن ,ال هدانجا يدي ىيناتوس عما برلاو موه رون باعو ساشلا تملظاو ءامسلا ||

 هللا ىلع هللا لوسرت عب امهو«ادج بوه .رمويظع برلا رون نال ريرغ هلوق لمحو ادج ريتك ا

 || ليئارسا ينب ءايبنا نمايدي وعرئاشب سوالي نورشملاوةسداسلاةراشلل اول« هباع# او راسو هيلع ْ:
 !| ىلاالوسر لسراو برلا لبق: رءارباسعسدق ههباتك يقمالسلا هياء للاقمالسلا مييلع |

 أ برلاموي نال ىلعالاا عضوملا يدعو بك 1 ى رعت يف كانا اما برحلاب هيلا موقيهة بوعشلا ٠
 لوديلعملا لس هنري زوعرمأذد هو « كان عم عي كلل دكت عد حا وعدا 1ع ماسي رق :

 :| يف ماللادلع لاق ليئارس' يب ءاس'ن دم امر ءاسب نما نورشعلاوةعاسلا ةراشملا ع |

 برلا لمع ماءريمموقي وةدلاولا هيف دلت يدلات تقول ىلا مكسيم نال امام » هناتكأ 1

 ةدمع ىلع نوكي وضرالا راطقا ىلا هنأ - اطعيس نم ىلا ب نوابقي ودب رهقا مسا ةماركتو
 ملسو هيلع هللا ىلع هريع ضرالا راطقاىلا ءايسالا تو دحا اطلس سيل« مالسألا |
 | ماللا هيلع لاق ليئارسا ينب ءايما نع قوقسح رئاشن نم ا نورشملاو ةنماتلا ةراشلاو# |

 دهم اهيىلا تيكتاو ناراف لابح نم سودقلا ىلهتساو ءانيسو واط نمهللا ءاح» هباتك يف
 رثلا لتم هرطتم عامد نال هدماختن م ضرالاتالتماو دومحملا تاهت نه تعسماو
 ملا له تو ضرالا مسه ماقهداتحا ريطلا ابس_سح هتوهماما اناتملا ريس هدعب دل اطقم

 نيدع ضرأ روس ءرعرتو 5 رهدلا يجاورلا تعفن ءةعدتلا لابملاةت ع دع متع أ يتع تح ٍ

 « هيعشن هييطالس ساوؤر تعمدو ميتال تب ل رم نس ارا مطق ةعدقلا ىعال.ا زاحدقلو ا

 قلط ان . ىلا نايجوتيايهو ل -وهيلع هللا ىلص هعما يدي رسءادومتوادنامولعمو أ
 0 نم 6 نورشعلاو ةعساتلا ةراخ لا هي دوهمو دم يااهتم ةينايرم لان وهودملا |

 نوكي ةيدابلا نم رباعي يدلا ن ١ ::هباتك يفمالسلا هيلع لاق ليئارسا ىنب٠ايب' نم لايقوح
 || نامعأ اهتم تعرفتو ةريتكمه ايم :رىعاهئاصغاواهرا تجر 0 ىييلافتحميم |

 0 بر ذو ةطنع اب تعلق نا ةمرح ١ث ان تت لف تقسب ود وك تادالاور كلا نادع ١ ىل ةهرشم



 يفو ودبلا هين سرغسرغكلذلو اهتلك اف راثتتاواهرام ءامملا تقرحاف ضرالا لعاهب |
 ىتح ةمركلاكالتراق تلك اف رانةلضافلاهنادغا نم جرش ىشطعلا ةلطعملا ةزم#ملا ضرالا |
 ا( لسو هيلع هللا لص انيبن يفةرهاظ يش و«ناطلسلا رءاب ضني بيضقالو ىوق نصغاهنمقييبل
 || يف ةرهاظ فاصوالايقاب و دوهيلا فتح هيف ناكو برعلا نم ي!ةيدابلا نم رهظ يذلا وهف

 نم 6 تروت الفلا ةراثبلا د ملسو هيلع هللا ىلصانيبب مهنم هماقتناو دوهيلا ىلع هللا طع
 يذلا مويلا اوجرأ سانلااهيا» هباتك فماللاهيلعلاقّليئا ارسا يهب ءاينا نم ايعص رئاشب
 ُي ريكلو ىطف هيلع بصال كولملا حجو مالا رشح يكحر بظا نا ناح دقفةداهشلا هيف موقا
 ا أوت ألو اعم ةدحاوةقب ريتهوديعل واعي د بولا مسأ اوعقريل ةرانفلا ةغللا الل ددجا كانه

 | ضرالا تقبط دق اهنال ةرائخلا يم ةبب رعلاةغللا نامرلعمو“ اسوكراهتاراغم نم تان فلاب
 | اودبعلو جحلا يف حئانذلاب مهمايتاو ارداث اهادع ام راصىتح اهيلا تاعللا رتكأ تكلقشاو

 ا نوكر شي و ضراالا راطقأ عيج نمأدح دحاوأءاجحا نوع. نجياضيأ جملا يف ةدحاوةقب ريفهلل

 : ايركر رئاشب نمو 2 نوتالثلاو ةيداحلا ةراتسلا د دحاو ن أي جعل كسانم عيمج يف
 | ىلع قطني يذلا كاملا عجر» هباتك يب مالا هيلع لاق ليئارسا ين ءايبنا نماحوي نا
 نمةرانمتي أرتلق:ت ب ار يذلا اميللاقو همون نم ظةيتسي يذلا لجرلاكيظقياويفاسل

 ةفكلا قوفوءاوها ةعبساهنم جارس لكل جرس ةءبسةغكلا ىلعتي ًارواهس أر لعةفنكو بهذ
 ىلع قطني يذلا كلك تلةفاهراسي : رع ىرحالاوةذكلا نيم نعاهادحا ىوتي زاترجت
 | لوق اذه يل لاق ملعا امتلقف هذعام لمتاا يللاقو“”يلعكلملا درفيديساي اذهاميفاسل
 نع فرصأو ريهطتلاو حصتلل هل بيهتسا اناويعساب وعدي وهوادت ينعي لايان رزيق برلا

 ينعي و«”ىوقلابرلأ لوقي يحو رب نكلو زعنالو ةوقبال ةجا حاورالاو رورلا ءايباضرالا
 | ةيناثلا ةراشبلا دلع سو هيلع هللا لص دمجوهلاياب رزوكلملاو_:ريدلانوتي رئايتر شب

 أ تيأر » هباتكي مال لا هيلع لاق ليئارسا يب ءايبنأ نم لايناد رئاشب نمو6## نوب الدلاو
 أ كلملا لوخل هيدي توب هومدقو مانالا قيتعىلا هتاف ءاح ناس ةئيبك ءامسلا باو ىلع

 "أ دمتي هل دبالاىلا تادةتاطلس تاقللاو ممالاو بوعتلا عيجهل ديعت7 نا ةمارأ كلاو ناطلسلاو

 !ا هئاطلس يفدحو اعينمشلاموقيا رقع نويدلا بأقع يضقت ةئامال7و نافلا يضع ناطلس لك"

 كللبي ودابطضالل ا سعش يس دوجي ودي رب اهف حني وهسفأةوقب ثللت هتز ”زء نوكنال ةوقلاريزع

 ريخلا قدصاه دحا نيرما ىلع ليل داذه يو «نيملاعلا ليقلز .1 يذلا قحلاب يف ًايوعا ارعالا

 و هيلعدللأ ىلص هتوبن ةدعص يفاتل او هقح ىلعهدوجوأ ةغااتلا ةراشبلا 9« هتفص يف ربحلا روبظل |



 لها لتقامل رهن ماي يف ل ايئارسا ينب ءايسأ نمايخرب ل ربايمرا رئاشب نموال# نوت التلاو

 وزغي نأ رتل م أين !ايمرا ىلآعت هللا ر رمأ امهتعهتنا يةر سابع نءا لاق مهيس سرلا

 برعلاداأب رصشش ل لح ده كُل دن هرماق مهيدش اومنصأ *مهاتظمهتوببل قال اءاال ني. دلا برعلا أ
 ا

 بلص يبن او لءمتال يبملا هل لاق داعش رماد نأن دع نم دعب ىف ًامدمابتى ل !ىعتش ! ىتح يبسو لتقف ١

 نيا انوصح لأ تح هعددللوهليبس ىلش ءايبماللا هيدا تين رامزلا رح يف تعبي ايبناذه |'

 : _ لاقايب لس تح ةماهتب هعلح و اهءامز يف هسة ١ م مأ لم اب ادعم حوزوايلها لتقواب م دبه

 هذ اودملاظ تنك هير نق : صف | نئوصق ع وىلاعت هلوقلرا كلذ يو هعهللا ىصر سابع

 يي مالا كا ةيلعوواد رئاشن 0 نون كا لاوةمتارلا ةراتنلا 0 نررخا امقاه دعب

 دومحتوةوسلا ليك الاو برعلا نوديسو ا دومخالاي 3 ناوقيسص ىف رهط هنثأ نأ 3 لاق روبرلا

 رومرءيتم ل اهيلع هرئاشنر مو لو 'كاوةسماللاو راتنا9كمس وهيلعمملا ىلص دوه

 لحارجي هنآ ضرال ' عطقس ىفار مالا ىأ رامالان دل نورا لار ا ١ مز كي هناددهم هرحأ

 هلريدتو هل دعست ني ارقلا كولط هيت أثو تارتلاو ؤ'دعا سما و بيكر ىلع هيدي سيد راو
 يدلاميعدلا قبو هسمىوكأ وهن ّ ءكاديلع مذ :١ صاخي د ال دايقعال اوةعاطل نر 5

:0 . 
 كل ف هيلع ىل عي و ا وكاد نم ىمعي هنأ نيك اشاء ءاممأا 5 ' ودل رص انا

 ُ 1 1 يس 1 5
 هللا لص ديه الا اذه .كيلمبا مولعمو دال ىلآ هر ذمودي وموي لكي ديال راع هتقو

 هيلع كرام وتقول اك يق هنما سهياع ىلهي ةيهدر ,يكدملا فاصوأل ! عم ميم ةععت عمنا اسوة يلع 114

 ايحراحو ةاللصلا يف ىلاعت دلال اره ددع ى ميال نم ضرالا راطقا ميج ينموي لك يف
 نم ددعو هلع ىلص نمددع مسوي هقا لس ىلا ينمموهعكلا اند الص نع اواص

 لص هيلع ةالصلا لمو قع موقولا دارانمو ةيأبم ريعمل ا هياع ىلصي ى رمددعو هيلع لس

 | ىلعةالصلا يب نيرادلاةداعسو تاداسلا ديس ىلعة الصلا لصفا ”يفاتكت هيلعم سو هيلع هلا
 || 6 نون التااوةس دال ١١ ةراشيلا 9< امأ ات يهيلا جانجيام لكل نا راعماحا ماه نيب وكلا ديس

 : هنا سانلا عي ىتح ةنسلا لعاج تدب امهللا»» لاق وح 1 رومرم كيس مالالا هيلع هرئاشب نمو

 هوعدأ امدسيسملا كر وع ديساموقنا دوادإعل ر مستني عيسملا ْن اسانلا لمي ايببتع ايا« رشب

 | مهق ةوبنلا | مالعايف يدروملام امال مالكم هتلقنام ىهتنا ملسو هيلعدللا ىلص دم يب ىلا انهو

 ةاروتلارئاشب نموا6نون الا لاو ةعباسلاة راشيل حاضر الا !همالكىلا اهتفضاةليلقتءادايز

 تلق صاعلا نب هرم نب هلئاديعت يقل لاق راسن. ءاطع نعد دنس ءافشلا يف ءآورام ىلع

 ميسع



 ةاروتلا يف ىوصومل هنأ هنلاو لجا لاقت ةادوتلا يل سوهيلعدتا سلا لوسر ةفص نعيفربحا

 نييمالل ازرحو اريذنوارشيمو ادهاذ كانمل#رأ انا يلا اهيا اي » ن ًارقلا فيس هعنص ضعبب
 عودي الو ق اوسالا ةيس باغغحالو يشل لقب سيل لكوتلا هتيعم يلو هروي دع نأ |

 (| هّللالا هلال اواوقي ناب« ءاجوعلاةلملا هب يقي ىتحهفلا هعبقي نلو رفغي و وفحي نكلو ةئيسلا ةميسلاب
 أ رابحالا بمكومالس نبل ادبع نعهلةءرك ذو لاق ؛املغان واقوامماناذ ٠ اوايم انيعادب جتني و

 ||| ىنخلل لاوقالو شعفلاب ل يرتم الو قاوسالا ي نع #الو حسا نبا نع هقرل ضع يو
 أأأ هريعةىوقئلاوهراعد ربلاوهسابل ةنيكسلا لعج او رك قلح لكَمل سهاو ليج لكك هددسأ

 | هتعيرش قطو هتريد لدملاو هقلح فورعملاو ومعلاو هتعيبط ءادولاو قدصلاوهلوقم كلو

 أ دمي هي عقراو ةلاهطلا دعب هن معاوقل السعلادس هب يدها هعسادب او هتلم مالسالااودماأ ىددحلاو
 فملاواو5 ةقرعلا دعب هن عج اودليعلا دعب هب ينعاوتم هلا دعب هب رتك ورك كتلادعب هب يمساوةلامجلا

 ةراشللا ل« سانا تجرحاةما ريحدتما لعجاوةق رفتم ماوةتتشتم“ اوهاو وهمل د بول 3 نيب هب
 افوقوم بهك نع يميرادلا ءاورواصي ءاعشلا ينام ىلع ةاروتلارئاش ىمو 26و التلاو هنماتلا

 ظ ف ةهحمص نعلسو هيلعهتتا ىلع شا لوسرابرحا دوبعسم نإ "أن عدلل الد يق يعن و ماويلأريطلاو

 لكل عدت نوداجلا !هساةييطل اق واةيدملا هرحاب .وةكتددلوم راندا يدع»ةاروتلا

 0 مامالا فيت ر هلا ريطرشللا ريح باتك ناشلا ادهي ناسحلا تامل ولا سو * «لاح
 : يبصوملا يراساالا يلع نيد تاكرللا وب ادنعدأوردللاد ريكا ر هطس دل! دبع يفا

 بهاوملا ف ينالطسقا امامال ا هنع لهده 5 دقعلا_مكلاىم وهوة امس و نيخ و تاس ةمس

 ةمساعلا ةراتملا غ7 لوتاك ةقباسلا رئاتنلا ددعب هقطلا ومدقتي ل اماد هدنع لش انااهوةريغو

 | هظنل ام مثرايحأ نم ةئاقالت اومعز ايمابيلو ةم رت يتم ًارقهللا هتحر لاق 3 نوتالعلاو

 ميهارال ةراس تلاقع ابيع فاهتب ر تح لم احاهنات ارا تلمح رجه يهاربأ فاطف 5

 هلا _:لريدتف اهنيع يف يب نفنشس 0 لماحابساتأ اراط كيلا ىتما تعفد ينال كيل ةبتاعيلا

 0| ةراس اذا أف تئتامأب + يل فاه ك دي ياهتمفددق ك تما هذهةراسل يهارب أ لاق كني ويب

 ةما رجاهاي لاقف رداح قيراط ىلعةيردلا يف ءامنيع ىلعمّنثاتالماه دجوفاهنم تقافابتب ر
 كتبر ىلا يمجرا ال اقفةرا-.عتيحنت هلتلاقف نيبهذت نيا ىلاو تجني نم ةراس
 ني دلتسولماح كنا كالملااط لاقومبت رك نم مودع ىصحيال ىتح ك دلو رتك [ينافاملي ديعتت

 دب لك ىلع هدي سانلا شحو وه نوكي وكل دبعت عمم دق هللا ناف ليعامسا هعسا نع دتوامالع ْ

 هدي اب نوكتو ىرح -|ةجرت يفت ًأرقو رفظ نب لاق ٠ مهلك هتوحا ىجتنم ىلع كي وهب لكدي و ْ
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 ةراشبلا لع دلال دلا ةرهاشتم مجارت هذيفهقنادحر ل طاق« عوضملاب « عوضحلاب هبلاةطوسبم عيملا قوق

 اوطسبالو هتوحا ىهتنم ىلع كحيل مالسلاوةالصلا هيلع ليعايسا نال ملسو هيلع هلث ىلع دمحمب
 ج ءاهب جرح ميهاربأ ناةاروتلاي لب هب لكدي الو مهيدي أ ىلعم دي تناك الو عوضملاب هل مهيدي |

 تأأرو * ةار وتلا يف هت أرق اموائيش قمسا عم ليعامسا تروي لو ن نيدورطم نييفام اهدلوو :

 ينع جا جرحا ميهاربال تلاقم ىصماب « ىرهتست هما يهاربال تدلو يتلا ةيرصملا رجاهنمةراس |

 هنلأ لاقف ةراس تل ا ام معارنا ءافاثيش قمح يبا عمت ريال ة مالا نبا نااهساو رحاه
 لحآ م اهمادأف ةرأس كترمادق ام لتتماومالعلا سماكيرحيالو كم ال ميهارنال

 مهاربا ادعو كفلح هنأ لح نمويطع# ءشلةمالا نا لمح اسو فلل اكل ىعدي قمتي هنا

 أ| نأ دحا لقيرلو «يبهذا اذ لاقو ابيلعدل >ورجاه ملا هعددو ءامو ءاق وارهح ذحاوم الملا دحام

 | ىلص اد هت هللا تع ىتح قمح“ ادلو يثالملاوةوبنلالرت موه دلوو ليعامسال اوع فحم دلوو حسا |
 دب لكى ليعايسا يفن يك ديو هدي تلعودل عوصخسأب مهيدي | قعسا وس طسف لسو وهيلعمملا ٍ

 ةاروتلا نم ةريتك مضاوم ينأ !كمدلو هنا دوصعقم ليعاسا 55 ناكف هلك ني تراصو .

 أ سوو رت امم رشلا يدلقنأم 0 نون رالا ةراشنلا ه#ددلو رك دلاب دوصةملاوبوقعي ركذ |
 | تااللتماو ناراف لايجن م نايللاب هللا ءاح تاهوضر تلا _بفاعلاب مالا هيلع نومعت مالك |

 دحاك الذ ركتيال كم لابج ين اراه لاش« هتما حيستوهحيسلا نمضرالااوتاومسلا أ
 ةحيسسل نه صر راللاو تاوهلات .- ةلعما يدل! هلوسرىل !هباتك * يجت وه ىلاعت هلي * ىعو :

 | مالك مدوييلا نع رشلايماكحلام 86 نوعبرالاو ةيداكلا ةراشللا 6 هتماحيبستو |[
 ٍ لا كارب جعبسإ ةرحالا ةمالات ءاحاؤا» لاق رصتا# رمع يق ءاسالادح' قوقح

 ةيلاع تأ اوصاوقنم ' بوق نويبع ءىلأ اوريسو اوحرفاف دادخلاى تاكلا يادي دحاح بت

 تاوذ فويس مهيديأب ةديدح ةما ةرح لام ايالل ' يسهل ؟طمعا يتلا ةديدلا ةحبدتلاب

 ءايننالا نم لما يك ؟ ارنا كالو" راطقالا ميج يةرهكلا مالا ن مروح قدي نيترغت
 ا نونوكي مهما ةأروتلا يف ذدنيدلأ برعلا يش ةديدخلا ة.الاو سو هيلعهللا لص دهم وع

 أ مئالعك نم ةعان> تعمم دقولاقَد كم تروي ودحا ملا دلتا رئاكلاو سانلارشحو |

 أ سدقللا ا تيب ىلا نوريست متلزام ملل يق سدقملا تيب ىلاةراتا اهما اوعدا سله كلذ نوفرتعي
 نوعمارلا ةروكذملا فويملا باعحا ةديدخاةمالا_: نمو ليي رس يتب ى 7 لجل كارو نم

 لبالك ةاروتلا كيس امدع' تاحيستلا نم مددت يدلا !«وةديدحلا ةحيبستلابمهتاوصا
 هلأ اذه  قوقنتح نع نيحر ولا أمدق | لقدق هبا يلعكيبل ىلا كايبلاناوقةدي دملا ةحيبستلا



 دا ديدحم نم ضرالا تا "دتماون اراف لابج ىلع سدقلا رهظو نأ !نمهتا ءاج» لاق 1

 ةيناتلا ةراشبلا 9« رحبلا كيس هليخ تملحو هرونب تءاضاو و مالا باقر هنيعب ثالمو

 مهب رفصيق ضرالا لها عيت اثك نمفدال» هباتك يم الل اهيلعايعتلاقال# نوعب رالاو

 اماق مارحلا هليأ تيب ىف ىلاةوعدلا رم ايي رمح اذيف « نوت ًايعارسم# اذافدالبلا يصاقا يف

 كم م السلا هيلع ايعشباتك يف رثكدقو ارو زمادوصقمكلاذ ذاناكف سدقملات يب
 ةدلانلا ةراشبلا لع ءركدل ةداشالاو هعساب ةراعلا ترم هناهس هنا اهدعوامو ةيدابلاو

 سو هيلع هللا ىلص دخت ةما عاق ىلا ايشسانكق مالا هيما لاق ا نوعب رالاو ا
 ةراوم ىسقو ةلواسم فويس يدي نيبأ ومزين ن ادعب ردايبلا س ايدك مع الا نوسودي م مالأب |

 تسادف هل تماقنس ات ٍلسو هيلعمللا ىلص يبنلا اهئاحو برعلاو شب رقه ذهف « ةمسخملاة دش نم
 يفمالسلا هيلعايعت لاق نوعبرال اوةعبارأأ ةراكلا لعدضرأ يهللا ابكلمواسود مالا 1

 ا روصقو ءايمابقشتوت الفلا ضرا سدقملا تيب ونانبل ةمارك 5 نيطعال ل لوقا قم »هباتكا |

 ,| اذهف«نيصلحملا قي رط كاعم نوكتلب مالا ساجن اهئ رمال مارح اير كانح لمجاو قاوساو

 !١ صن وهو روصقل لاو مناصملاوهأيملا نم فقل اود البلا يبابكولم هتدحا أموبرعلاشع كامي حرص

 | مقوملا ةميظع ةمدقم لجمشا كدي اهذيف كلذ دع ها حر رظ ننالاق#هلعاو جملا ركذي
 | باتكلا لها همقدي الاثربع هبات هللا تكي تءاج لو هيلعملا ا ىلص دمحم تاراشلايف
 ا اهيفانيلع_”روعدي الد مهتكيف اهريطست اورانحاو اهوضريقلامجارتلابمهنعاهانيكحو
 | نا تي دتبملا مقونيدتعملا مفدن ةلقاسم هوك ماوه ذحواهوهرح مهما انققحت ىلع يثواغي رحت ا

 | لضف ي ماهخالا ٠ الج هباتك ي ميقلانبنيدلا سعت ةمالعلا_لاق(ةقن) لجو زعهللا اش

 نأ هريغو يليهسلا مماقلا ونا مهتم ةفئاط نا ا دقو مانالا ريخ دهتأب ديس يلعم الم او ةالصلا

 دما هعسان هاادن ر شب اذه و اولاق د حمم هحيمست ل ابق تناكد حاب سو ةيلعهللا ليص هتيمسن

 ا
 ظ ؤ
 ظ
ْ 
 اذكو اذكابنأت_:رمةما دجايفا العو لجهد رل لاقالل هموم تي دح لي وط تي دح فو 1

 هتيمست -اجافاو الاد ارو الق يدهم اا تاتو ميلعجاف

 لَ :ناكاونم ماو تاملاصلا اولمسواونما .؟ نيو لات هلوقك ةصاحنآ ارقلاو دمحم
 لعافلا لمه نم ليضفت دما هعما ناك لذ ىلعاوس و هلل لوسي دج ىلاعت هلوقو دع لع |

 مسالا اذه ىلع_بترتياغاو قث دال دمج يذلا دومحاوهدمجوهبرل لري دماخلادبحايا |

 أ فقوملا ل زاهأ هدمحي ةمايقلا "موي و ضر اوءامسلال زهاود رئكنيح هنأفهروهظومدوجودعب 0



 ترحاتف ارركمادم ىتئالطاه دمج يترتامت تاريخا نم هروب ىلع بترتو دوجولا ىلاربظ

 دمع ىعدقهنأ اهدحاهوجونمةشقاسم الكا اذهيودمح ا

 ركذن نحو باتكلا لها ينم وم نمملاع لك هب رقي ا ذهوةاروتلا يب هعسا كل ذ ناد ليجتالا لبق ٍ
 هذعهال وت ليعامسيةاروتلا لاق هريسفت يب ميم اوهاموةاروتلا يب عدنعي دلا صنلا

 ليعامسا ركذ امدعباده ركذو ذاب ذامم هنن تاو هتكر ابان! اهكبعش ليعامسا نعو هتياكح
 | لها نم نينم ما ءاللعلا دمعاذهو ذانذام دعما تتوكيريظع مهما يطع رشع يت 'دليس هنا

 | دع هثياكح امد اروتلا حورش ضع فتي ارو“ ملسو هيلع هللا بص يب يلامس ' يمي رس باتكلا ْ

 هللا ىلص دمج لوسرلا ديسلا مسا نا. هص ين يعصوملا يف نادرخلا نا ذه حراشلا لاقنتملا اذه
 ني روك 5 ملا ريعرحلا يفاهتدحو سو هيلع هللا ىلص دهم مسا فورح تريتعأ أذ اكل طسو هيلع

 ءاخلا وهو ديه مسا ةيقب وسيأأ ادلاىدحاو نيدرخلا نس تريلا ءارابهلا دو دمت يعم نال

 | نال لاق نيم نيمرخلاب ديري تلق ةيباتلا لادلاو ىافلالاو ءابلا يثونيدرحلا ةيقدءازابف |١
 ريع ةعرا _لادلاودحاو افامأ!لكو نا امل ءابلاوددعلا رم قات باسل يف ءاذلا |:

 أ دق ذانؤام اهو نيتماكلا ينعي نافرحلا نوكيف ىلا ددعلا نم احلا طسق شو ةيبات عومجتا |
 نيدرحلا ةيقن ديلءل ددقرحأ ل اهعب رو سو هيلع هللا ىلص هج سا عاب راقي الاب ش رصتلا امسمت
 "أ ادت انك :ليوأتلا ده يوك دش هاه بق لانج ءاشلالاقاهيلا ترشا فلا قب ويرطلاب ةءاتكلاب
 ات هلوقكت ةارولا يفت ءاد ىلا ةلك تملا فورح ا نمهلاتما ليو اتي دوويلا ءالع دش مد يف '

 : ّس ؛رأ هبا هل قرزا اطيحمب 5 فرع يف مهم دحأو ل زك لعجي نا ليئارسا يبل لقىسوماي

 ا ى ار_:نءلكدا هلكحوادهزيو اند العلاق ةيميصد يمل ودقع س + هيودقعي و |

 هللا ضئار : نم هيلع جام رك همم ركذو سماء دقعو ةيباهلا هما طا ددعءو طيملاك لذ

 نيدادلا نال ةعي رش ةرشع تال ودئاجس ليل ارسا يب ىلع ضرتم !يلاعتهلئأ نال ىلاعتو م ,اووتم :

 م هنأك تعدت“ اليدقتلاو فار اهالأ اود اهس مسالا وجرب عي ةث امن راب ءاتلاو نيتئاجنيئايلاو ا

 نم ريسكال اوقأ اماو جراتلا ! اذه لاق لحو رعهللا ضن ارو داوععاو هتروصب لوقي

 ىنعي ةاروتلا يب هربت يدق اماعقا توك دحادج نيفرخلانيذبم دارا ناني رسفملا

 أيأ لئاقلا لوق ميقلسملا م مالكا نم سبل هناه فرخ اذهستإ هلا ايلا لحال حصي ال ا ذب ةهأدج

 مياكلا ىلع رهوملا حاولا يبت لري يتلا ةيلزالاةاروتلا 2 رم فرملا اذهل قناطلا دحن هتكراب
 أ دج ىنعج يهلاق نم هيلا بهذام ريغ دارملا نا لع ءابلاب الوصوما هيه فرحا ادهو يف ونيكلا طحلاب
 هدلو نع مهاربال عضوملا اذه ريغيىلاعت هلوق ليل دب ريسفتلا اذه ريغاهبق يلي ليو انالذا



 هلا لاق نم لوق لطبف ةليعامسادلو نم نيعمفي رص سا ايفا نيدهناةاروتلا

 م لعا هّللاو ىنعم مسا هنا عدي نم ضقاني نيع مسا هتوكب ير صتلا نافديكوتلل ردصملا ىتعع

 لب ةاروتلا يف سو هيب هيلعهللا ىلص هعما ناب يف ف سعتلا اذهىلا ةجاحال هريغ لاقو - همالك |
 يم لب ةيب رعلا نم ةبيرق وهي رسلا ةغالاب يةاروتلا نأ كللذوهلك اذه نمربظا اهيفدعسا

 فورحلا ءاداةيفيك ادهني فالثحالا 2 روكياءاريتكو ذيب رملاةغللا ىلا تاغللا برقا |

 تادرف ءنيب ام توافتن اذه ريتعاو كلذ ريغو حتفلاو مصلاو قيقرتلاو يحفتلا نماهب قطنلاو

 واولانيب فلالاب نوت اي ووعاللا نومضيو نولوقي نود اردعلاوال نواوقي برعلا ناهنيتغالا ||

 نويناريعلالوقي وت نا برعلا لوقتديتدق نوياربعلا لوقي وس دق ب رعلا لوقلو ماالاو

 واول نيباهدع فلاب نوت أي و ءابلانومصيفيفوب نويباربعلا لوقي وا ذك يفاب ب برعلالوقنوانا ||

 | ونم نوين ارمعلالوقي وهنم برعل!لوقنو ادق نوبي اربعلا لوقي وكاس دق برعلالوقثو فا الاو |
 امم نويارعلا لوقي وكتمع“ برعلا لوقثواذوويم نويارعلا لوقيوأدوبي نم برعلا لوقنو

 || لوقلو اونيم نوينارععلا لوقي وهني برعلا_لوقثو يمن ويب ارععلا لوقي ونم سرعلا لوقنو |:
 1( لوقنواومأ نويباربعلا لوقي وهما برعلا لوقبوف لال اوواول!نيب ول نويباردعلا لوقي وهل برعلا |

 | داحيأ تروينارعلا لوقيو دحاو برعلا لوقبو ضريا نويناربعلا لوقيو ضرا برعلا ||

 سيك ن ويناردعلا لوقي وسلك برعلا لوقو مالوعنويتاريعلا_بوقي وملاع برعلا لوقثو ْ
 نيب نويباربعلا لوقي و نيب برعلا ل وقنو لحوب نويباربعلا لوقي و لك ابوعلالوقنو

 ونيهولأ لرويارتعلا لوقيو انحلا برعلالوقنو ونا نويباربعلالوقي و هلأ برعلا لوقنو |:
 هلال | عيصاب نوتعي ميهول اعايصاب نولوقي و انييوتا #لرويسارعلالوقي و اناتأ 5 ا

 لك انال نولوقي اودارأ اذاه بيلح نودعي بولاح نولوقي و نبالا لل روعي ميناب نولوقيو

 اولك أنالل يأ اولخوت وأ ترولوقي و ومأ بول اان ىددك ل حونول اولاقدمأ بيلح يىدمحلا

 راكب ليطنالوةرمدعب ةرم ًارقث يتلا ياةانتملابرعلاةغاب اهاسمو ىتملا بتكلل نولوقي و |
 نيتغي رشلاونيتمالا لريب بام براق مهف نمهمهغي رساذهت حن ونيتغالا براق يفاذهنم

 ّقوأ باو فكي[ 1 وأ ىلاعت هلوقك باتكلا نم عضومريغيف ناارقلابةاروتلاناوتقاو [

 نيم باتكباو اق لقنوروك ل كب انإ اوُلاَقَواَرهاظَت نار حاس لبق 'ن م ىسوم
 وم 26 ل سم # )1 عم .

 ْ در ماعنالاةرو يف ىلاعت هلوقو نيق ٍداَّص م 25 هع ا امهم ىده وهو هلل ادنع



 ىو اج ىِذَلأ بانحسلأ 20 يش نم رشب لعهنا لرب! املاق نم لع
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 اًذهَو ا ملل روى ءائش لكل ًاليصْفَتَو نسَحأ

 | لوايىلاعت تاقد نوح ال كسل او هل اودوعبت أَ كرايم هاون أ باتك

اب باتحنكيَلن'مو هايل اوهألإ هرالشأ ملا نارمع لأ ة روس
 قل

 ىلاعت ,لاقو سانلل ىدهلب ةنم لجن إل ًاوءاَرْوَتل لَو ًوويدينيأمِلاَ دسم ا

 . عيه م شرس | لل 2
 ا مرن وشي نيذلا نيقتلل لى 2و ءايضَو نقف نوزاهو ئمومانيت ادق هلو 1

 ْ نوركشم هل "م متن اف هالو أ كرام 5 داَدَهَو نوقفشم ةعاسلا َنِم مولا اب
 | هلوسر ىليي وابيدبيو اهديمي ومالاسلاو ةالصلا هيلع ىسومةصق ىلاعتو دباس رركيأ دلو :

 سانلا ىذا_:ر م هلاتي امدع ملحد هيلع هللاىلص هللا لوسر لوقي و سو هيلع هللا ىلص

 نئاك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبل ١ لاق ادملو ريمد اذه لم رتكأب ىسوم ىذوأ دقل

 هلعدي نمةمالا هدهيف ناكل ةيب الع هما قا ىم بيف ناكوأ ىتح ليك ارسا يب ين كام يتما يف ا
 مل يتلاةحيحملا ةعي رشلا ىبعا ىيتعي رشلاويناتكلاونيلو لا نين بساشلا اده لمأتف |

 ذا أ فورويل اذاف نيتعللا «ىبتمال اوةح وسملا ةعب 0 أ

 / اريتك لادلاودحاو جرم ى < نمءاطاو ةرملاو امهيكنيهلا ناح ةدحاو ةلكنيتككلات

 : لادلاولادلاو سدقلا يف سذوق نواوقي ودحاولل ذاحيا نولوقي مهتعل يي" اذا يمشو مدام ٍْ

 ٌ نيتغألا ينرءاظناذملو دحاوا مهما كشي ل نيعمالا ني هلم اتونيتعللا لم أت نق نات راقنم |

 | وهأشوومع ءاطا نواوقب مهنافرشا آو ءالامزصاو نيشلاب ىشوم ةينارب ريعلاةعللأ يدناف ىسومل غم

 |( ىشثومو سوم تريب يدلا براقنلاك رعّش'او ءاملانيب نمنوع عل !هطقنلاىسومو رش |

 | ءايلا ريب فلا ليعامتي مهتغل ي وهل يعا ماكل ذك هذامذأ امودمحجنيب يدلابراقلاك
 وهو صيعلاك ل ذكو ذامذ ًامودع نيب توادتلاك امهنيب توافتلاف نيسلا لدن نيشو فاالاو

 ينعي نوعاشي موق مدقتامممالءال اريغ يف !ذهريظنو صيعوهو ىصدعهل نولوقي بوقعيوخ



 مهتخا طسوو براق نمي! براقيم نولوقي ومبقا ياابعش ممقز هلا دب يقوأ نولوقي ونوععسل

 لص يبنلامسأ نا دوصقملاو ب باتكلا لها ,اع نماء نم وم لكي فيتسيام نمو توخي | ْ
 في هنع هلاءاكح اكد ءايسهنافوملا ام اون "ارق يفوهاك د. ةاروتلا يبل سو هيلع

 يلعةم دقتموةا روتلا ةيسا د مم هعيعست رع ةرحأتم تعقود.حأب هتيمست نذافن ارقلا

 || نيعسالانيذه كرا مدقل دقو أهبة فوفحنيتيعملل نيب تعقوهن ؟رقلا نادم هتيمست [
 ا ةمأ لك دنع فرعف دوت ةماهانعم نأو ةيلعأا ةانتالاهبييف ةيفصولاو ةقيقللا يف ناتفص

 | !ادحايلع دمحي يتلا تامل ريتكلا وهودملا نم لعفم دمحم اه ددعنيفصولا فرعاب

 | قالخالاو ىراعملاومولعلا عاوب اوريخلا لاس !ءلادعب فرعياعأ فهود. ح دعي" دا رركتم |
 | لوالا املا ولوأ مم ليئئارسا ينب نابي رالوا هيلع دمار كيو سا يتلا لاعفالاوفاصوالاو |

-5 هين لك رم حاولا يفُةلاََمَك و ضل لاقيدلاب باتككاو
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 ةاروتلاب ال اهيسملا ةعب رش وتنال ا دو عسلا ةما نمةهرهموامولع عسو |ىسومقم اتاكاذلو ءيش ا

 امللكمدنأ كليجا اواهيلع ماكح الاي نودق مهتم هتماو سو هيلعهللا ىلص عملا نافايماكحاو :
 | ةمالا ذه ددع سو هيلع هللا لبص يبنلا فرد ” ريباتكلا نسافطمماحن ًارقلاواهنساح متم |
 ا ةمأ دنع فرعود. حدعبأ ابيل دمجينا قحتسي ينلاريخلا لاصح مج دق يدل دمع مساب ا

 | ةماناف هريغد > نم لضفاو د ودريع جي اك لصفأ دمحينا قحتسي يذلا حاب يسملا :

 ا مياتك بلاعناك اذيلعىمومقمال سيلامتادابملاو قالحالاو تاساي رلانم ملة ماسلا |
 ا ةثالت عئارشلا لما ليق تح حفصلاو لاي الاو نأ حالا ىلعاصحوأق الحاوأدهزو طعاوم |:

 || جوشم ليصالاةع رد يعو لصفتعي رشو صاصقلاو كداب يهةأروتلاة هي رشيعو لدع ةديرش

 1! نموكب وتهطع افك !ادردح !نمهلوقكا 0 راسد-ال او حفصلاو الحال ا مراكمووفعلا ىلع ١

 ا انبن ةعب رشو نيليم هعم شمءاعا الوم كارت نمو ر مسالا كك دخل رد أف نهال دك دح لع ك مطل :

 ا زضفلاوهيجوي ولدعلاركذي هتاح 0 .ارقلا ةعيرشيثوأ ذهوأ ذهت عج ملسو هيلعهشا ىلص :

 لع هارج اف ملص اوقع نفهم ةئنس ةيس ارجو لامتاوقك هيلا بدنيو 1
 ُث هللا

 ا كار لصفلا ىلعلادلا ليصفتلا لسفاب ةمال اه ذه دنع دعما اخ نيملاظلا ب مآل |
 | بعككان ساحل مماحلا باتكلا يف ءاجو ةاروتلا ةعيرشل لكلا لضفلاب مهتعير ةتءاجاك

 أ هل دجلاو امل اتيسانموائامماب يفاعملا طايترا رسول ! دشلا اذه ريدتقامم تيعمالاب هلبقأ
 2 سس رس ل سس سس لاا يمن ميسا



 لااا جع#<

 الا ضايرلاب اتك يني ارو“ ىلامت هللا حر يقلا نبأ ةرايع تهتنا هقيفوتو هلضفب ناملا

 ذامث# ذاؤمبإ هصبام يضويسلا نيدلا_ت الح طفاحلل وهيلعمللا ىلص قيال اريح ءامساي |

 أ[ يمت لاقوةيحد 0 يمال دلا نوك-وةزمهلا مهو يملا نوكسو ءابلارسكت |

 ةعب رأب مهباس يف لادلاودحاوب فلالاو نيعب راب ميلا ونيس اب ءايلافتا روتلا نملوالارفسلا |

 وهونيعسو نيا غلب ةعرالادلاو دحأوب بلال او نيعي راب ةياتلا يملاوةلمسملا لادلاك إ

 '! ني رادلا ةداعيناتكي تركد دقو+ دا سو هيلع هللا ىلص دمع مسالا لمللاب ددعلا ي قفاوم أ

 | نمنالسو هيلس هللا ىلص يلا ءامس' اهتسم”يتلاة زاصلا ةهيس دعب يوكل ديس ىنعة اصلا

 ةميصلاهب تقح نم مسق نايف يشوةمدقتملا يامل تكلا فت درو ءامسا ةعيرشلا هئاهسا |
 كيس قرفم وهو ةبب رعلا طاماالاب هوركذ 5 ايممسقوةولا و ةيبارسلاوةيبايرسلاابطاعلاب |

 هدر ك4 5 . «* وع
 ا ناو د يمويلا ل طفاملا لاق ذامذومب وبك لوألا مسقلااما - ووري بحاهنم عضاوم

 لاقو ضايع ىماقلاهركذ ذامذأمو ٠ ةاروتلا سم لوال ارمسلا ف تمتهن! لاقو ةيحد |

 | وه لاقويرعلاهركو ذوم ذومو ٠ بيطبيطهانعمو ةعلاسلا بتكلا سو هيلعهشنا ىلص |[
 ا يس لسوهيلععللا ىل لم دعما هيفرعلا لاق فيم ذيمو ٠ ميهارل' م دعس يف 1و ديلا ىلص دعما :

 هاتعمو ةاروتلا يت ل وهيلعمللا لص هئايسا موه لاقويرعلاهركذ باط تاطو :٠ ةاروتلا

 وهل اقواصيا يرعا اوك طاحاطاحو ٠ مهني هركذ بالحال موق نيب ركذ' هدانعم ليقو بيط |:
 | فيس و هيلعملا ىلص هعسا طيلقراتلاك طيلقرالاو ٠ روبرلا ييإسوهيلع هللا ىلص عما
 | دماخلا ليقودجللا ليقوداملا ليقو لطابلاو قملا نيب قرمي يدلاوأ قلل !سورهاستو ليجالا

 | ريسمتلا بي رعي ولاق ءافشلا نع يطويسلا داق صلح هامعم لما ىلع يمال صارتكاو |
 || هيلعمل!ىلص دوه دو اتمو قا نبا لاق سطيلقرملاو ٠ موم ذم سيل هاتعم 2 راينامركلل
 (| هانعمو ةيبايرسلاب ملسو هيلع هللا ىلح همسا وه يرعلا لاق سطيلحرسلاو ٠ ةيمورلا ملسو |

 وه قامسسانبا لاقوةيبايرسلا هعساوهلاقو ءافشلا يدرك مصممو ٠ دمج يا سطيلقربلاك |
 نبا لاق ةيبايرسلاب دمت ىعب فاقلاب ىوروحفشملاو ٠ دمت ةيناي رسلابءادعموليجنالا يدعما |

 ْ هانممويفاقررلاويف الطسقلا» داطاي ليقواياطمحو ٠ ايهتباتك يمسالا ١ ذهعقو رفظ |

 نم وه لاقو يفزعلا ءركّذ طْبحَو ٠ ءاسنلا يامرحلا ياح ليقوةكم مرحي امرا يب اح |
 نبا لاقهدي دنكو لطابلاو قحلا نيب هب هللا قرفي هريسفتو لجن الا يفسد هيله لس هئاسأ



 هحساوح لاق يفما رك اخ أ 2 . يطويسلا هرك ةكللذ ىلعدزم موروبزلا يفدمساوعةيحد | | 03

 يلسو هيلعهلاا ىلص هعما يام دقو مالسالا حيت هانعمو تش فحع# يرلسو هيلعشاىلص | '

 ءايبنال ارخآ ءانعمو ليجنالا يف ملسو هيلع هنا ىلص هعسا أيا خم او لوالا قياسا ءاسموةاروتلا |

 ءاهساوبف ةيب رعلاطافلالاب هوركذ يدلاوهويفاتلامسقلااماو#*ىطويسلا طفاملا كلذ ركذ |
 ْ نباىلادتلاب يطويسلا ظفاخلا ىور ٠ محالللا ينو ىقملاو يحاملاو د اودمحابنم ةريخكأ

 محالملا يأو ىنتلل اوأ ةديعودماةيدقلا بعكلا جس ناك لو هيلع هلا لصهنا سابع

 رهظا هللا نا روب زلا يف لاق لاقو يفزعلا هركد ليلك آل !ابعمو ٠ ذام ذامواطيلةراقو اياطخو |
 س ًاروءايننالا جات مديل ىلصوهو جاتلا ليلكآلاو ادومم اليلكاةكم :نماس |
 اينانمف مسوهيلععتل ىلص هماتار لاقدنا قاحساننا رع ىوردماحاهنمو ٠ ءايفصالا '
 يف دعما ناف ادم ديعسف هيتدلواذام نيملاعلا ديسوةي ريلاريخق تمل دق كناامل لوقي الئاق |
 هيلعّثنا ىلص هع اوه لاقوهريغوةيح د نبأ هرك د دوه اههو ٠ ده ليضالا يودماحت اروتلا '

 يفو لاقف ءارلاوميحلاب هدلوم يف يزعلا سابعلاوب ا طماملا رك ريجاهمو ٠ رومزلا يل سو ٍ
 يطويسلا ظفاحلا لاق رانلا نمهتماريجي هنالريجأ م. هيلعا مس ها ةلزلا محملا ضعب ْ

 ءافشلا يف يضاقلا و <وديح ا اهنمو ها ديحأأ ميت نوكي نا شح اودريع» هركد نمراإلو
 | نييمالا زرح اهبتمو٠ منهج ران نعهتماديحيياديحأة اروتلا ياسو هيلعهللا لص دعما ل لاقو |

 | اريذنوارشبموا دهاش كانلسرا اب !يبنلااهيأاي ةاروتلا يف ناو رم هلل ادبع نع هريغو يراذل' ىور

 ا اهنمو ٠ لدلاو باذعلا نم مهعني يابرعلان نويمالاو ومعتملازر ا ةيح داش لاقنييماللانر مو

 || رابجلااهيادلقل لاقق دواو باتك فيس هبدشا هايماوئاقودئامسا نمد هقلا ءامسايههوركهرابحلا |
 نبا امهرك د سدقلاحورو للا حوراهنمو ٠ كنسي ةبيوب ةنورقم كعئارشو ك سوماد نأف كغيس ا

 باكو اكد أفطيال يذلا هئارونو ٠ نيعضاوتملا نكر اهنمو ٠ ليغ الاي ادرولاقو ةيحد |

 |أوهو نيعضاوتملا نكد وهو نيقيدصلا ىوقي مالك لج نم لسو هيل هلا لص هفصو يف لاقايع :
 يف درو لاقوة يحد نبا هرك 5 لما بكار اهتمو ٠ هفعك عدناطلس رثا ا فطيال يدلاهللا رون |
 ١ هب ربخ ًافىرتا ذامرظنافاراظن يل ليقلاقدنا مالسلا لل فكلاوذوعوايمشقوبنباتك :

 تطقس هبحاصل_لوقي لزنف ىلج ىلعرح الاورام ىلعامدحانيلبقمنيبكارىراتلقف |
 نال ملسو هيلعدما ىلص دم لما يك ارو مالسلا هيلع وسعر املا بك ارف لاقاهمانصاو لب ٠

 لاق اذهو يطويسلا ظفاحلا لاقدب + مدعوأك هباصع ادي لعدفيسو هتوبنب بهذامنا لباب ثالم
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 ] بكأري ىسوم ٠ ةراشب نادهش اهب هب نم نم اويل سو هيلع لصدللا لوسر باتك ءاج ال ىش هايل
 | ةعردملا بح اصو لما بحاصيفرعلاىمالا يبنلااهنمو - لما بكاري ىسعةراشبك ر املا
 نبلناقم نع لئالدلا ثيس يقبيبلا حرح | ةوارملا تحاصو نيلعتلا بح اصو جاتلا بحاصو

 ةرهاطلا نبأاي عل وما و لزهتالو ىرمايت دج مرعب ىسع ىلا هللا ىحوا__لاقنايح ا
 يناك يدي نيب نم .خان لكوتت * يلعو دبعاد ىاياعنيملاعال ةي الخ ريغ نم كاتقاح يف 'لوعبلارك كك

 جاتلاو ةعردملاو لجخلا حاص يا رملا ىمالا !يبلاباوقدص لوزاال يدلا مويقلا يلا هللاانا
 بدهالا 2ةريديعلا لجنالا نيبجاحلا سورقلا ل ,يبلا طبسلاس ًارلادمملاةوارطاونيلعنلاو

 يد زللئاكهيجو يل هقرعةيحلا كلا نب دلا متاولا ىدالا ىنقالا نيعلا حيدالا رافشالا
 ل ةراكادقو لجل توكر لسيما لمي اين ١ كاعنب ,!للاق هن ٠سفدي كلسسملا

 | ايكمءايبالا نم وسو هيلعمتلا ىلسدريع ناتو املا يلو ةوارحلاب و رامخلاو س راك ّْ
 ترعلل بكرم لج ا نال مريع نم ال برعأ نمل سو ةيلعهلا ىلص هناامس تملا نأ باومل

 ناتباك هه لالا برص يف لمعتست ام اريغك ةوارخ اورمالا 2 معري 0
 تكلا يهنأ لاقو ةيحد ساورك د ميسلا ح اص ابسو ٠ اي رع سوهيلع هما ىلع هنوك نع

 هرك و ناطلسلا حاص اسمو ١ كلهيسرابخلااييادإةنروبر 'ةرابع تمدقت دقو تلق ةمدقنملا
 < ايع د ةوبب تاتك يف حقو ةمدقتملا سدكلا يف لسو هيلع ها ىلح هئايسا سان مدن1لاقوءافشلا يف

 ةوبلا ئاحهمتك عدده لدب ل2 رييارسلا ةيأ ور يو لاق معك لعد اطلسرتا ارمط نياهلقن |

 كالذك مقوو ميسلا دار ماو لاق -اهشلا يفرك ذي هقلا بحاص بسمو ٠ ةوبنلا ناطلسلاب دارملاع
 ظفاحلا_لاق تالا يحاصاهسو ٠ هب لتاقيدي دح ىع_سصقهعم لاق ليحالا يف ارسسفم

 باتكلا لهاا بم هعرعي يلا لو هيلع نا ىلص هتامالع سن اكوهوةوبسلا عاب دأ رملا يطويسلا

 هن ريقي تح هللا بقي نإ و وةاروتلا يف سو هيلع هللا ىلص هتدص صواولاق هال هلا ال بحاصاهسصو

 سراهنب ,!ىورريعبلا ك ارولانقل لاودلو مضلا اممو ٠ هللاالاهلاال لاقي للاب ءاجوملاةلملا

 لاتق كر قلا جات ةاروتلا يبل -و هيلع هللا ىلع هما ل !اقا هتع هللا يبحر سابعب ١ ىلفأ دنس

 نع دمحأ م اماللا جرحاو هقئاع ىلع هعيس ةرسكلاب *ىرتحيو ةلعتلا س ليو ريعبلا بكري

 يغاقلا 59 فعلا اهنهو ٠ مسيتال أتي دح تادحي لسوهيلعهلا ىلحورا مل لاق ءادردلا يبا

 ياعم صورت ةميطع ة مالا لفع دلعونا روتلا رمرعس لو اي مقولاقوةيحد ناو ضايع

 اهنمو ٠ مفدي ووفعي نكلوةاروتلا فيسو يطول لاق ئعلا سو ٠ يطع ىت اح ىلعو يطع ملسو
 | عياوعلاقعفز علا هركذ قرافلااهنمو .رقغي ووفعي نك كلو ةاروعل ملا يهلوق نم هتذحا لاق روفغلا



 دي 1٠١ وي

 [ رهلاقويفرعلا هرك ذجح القل اهتمو ٠» لطابلاو ىن
 0 هم سوا

 1 |نيب قرفي هانعمورويزلا يف سو هبلع هللا ىلص ْ

 '( دواد ن !ءايبنالا بتك يف يطويسلا ظفاخلا لاق ميقلا هنو ٠ روبرلا يلسو هيلعهللا ىلص مسا ا
 أ لكوتلااهتمو ٠ هانعت مبقلا نوكي د قوةرتقلا دعب نسا يقي ادمعانل تعبا موللالاقم السلا هيلع ظ

 | لكوتملا كتيع“ يلو روي دبع تنااهصنوةاروتلا يف لسو هيلعهنلا ىلص هعساوهوة عاج هركذ ا
 أ

 ا
ْ 

 ِ روب لا يف لو هياعدللا لصدعما وه اولاقدتسلا ميقماهنمو ٠ هللأ ىلا ه رما لكي يدلا لكوتملاو

 || ىتحللاهضبقي نلوقاروتلا يفوتنا دس ةنلا عب ادمشانل تعامهللامالسلا هيلعدواد لاق
 هلأ ىلح د اهسأ نموه ل اقو يزعلاو د 00 اهلاالا اولوقي ناب ءاج سلادلملا هبميقي ||

 ١١ نم هينه نب هورعءد دلوم يف زعلا لاقميتيل اوقداصلاونيمالأأبنمو ٠ ةاروتلايف لسو هيلع |

 أ هنا ضايع يخاقلالاق'دكو ةميتي قداص نيمادهعةفلا للا امكلاو سو هيلعهللا لص هئاهسا |
 :أ ةراشنلا ير وك دوما ادمخ ع لاياب رزاهنمو تلقءةمدقتملا تكلا يف يف ميتيلاب ىوصوم ||

 | نب ايركذ باتك سي درواكت ةربنامالعانعةلوخلا باحكلا ذه نم نيت الثلاوةيداملا ١
 لو هيلع ىلح يف هلا ءامسأيف اوئلانع دال مسالا ادهر الولي ؟ارسأ يتب ءايسأ نم انحوي 1

 , نمي وامسلا ب بتكلا | نعتاقتلا نم هلق: رمح ةدقعملا مديءاساب تيدحلا ةمئا هاورام |
 لس هيلع هلأ يلص هيدلبو دياصتاو هتمأ قاصوأو هفاضوأو ةتويب تادالعو هب رئاشبل 1

 2 2 3 ادَّخأَذ وفات هلوق يف يدسلا نع متاح يلا لا سا جرحا ا

 بوت ايدي 7 وكب باكيا ١
 اونيشأت لاقانْز ره اوْلاَق يربحإ مل 0 و مدرع لاَقرصتلَو ١

 نيمو هقاتيم هللا دحا الا حوت 1#:لندإ نم طق ين تعبي مل الق نس دهاشلان م“ كسا و ْ

 | * ءايحأ مو جرح نأ هورصنب وهناونموينأ هموق لعذح الا و يحوهو جرح نأ هدر مصنلودمحمب :

 ١ | مدقني ىلاعت هللا لزي ل لاقا هنعمننا ىبهر سابع نبا نع سي رك قب رطنمرك اسعنبا جرحاو |
 | ىتح هن حتفتستو هنرشابتل مسالا بارت ملو هدعب نقمدآىلا لو هيلع ىلص يبنلا ف ظ

ْ 

 ا | مرح وهوهنلا ءام مدن ماقاف دل ريخو باعصأ ريح يو نرئريح يو ةماريح يق هللا هجر

 ( مرح نم تنم ناك سو هيلع هللا لص دج مر > يو ةبيط ىلا هجر أ مَ مال الا هيلع ميهاربأ

 ميهارب !للاق امل لاق ةيلاعلا يب 2 ١ : رع هريسفت هيف ري رح - جرحأو * مرحملا هرجأهمو |

 * نامزلا رمت يف نئاكوهو كلل بيهتسا دقدل لبق ةيآآلا ”ممالوست م يف تسب اَوبَد



 هللا لوسر لاق لاق هنعهتا ييمردي راسن: ضأب رعلا نعيقييبلاو ؛ مالا ود جرحاو# ا

 كرب ةدابعنع ركاعنبا جرح او*”ىسيعةراشب وريح !ررايلاةوعد انإ ملسو هيلع هنأ ىلص

 مهارب ايلا ةوعدامأ معن ل لات كسفانعابرح اا لوسراي ليق_لاق هنع هني ىصرتماصلا

 زب يسعي ر مشتل نيرا دك : لاق ابنعدشا يضخر سايع نأ نعدع منعا جرح و *معرعن

 انبهلز 5 لاق اهل اًدلهسس ةء دع ضررا ريال 5 قاما ىلع 0508 رجاه جارحاب ميحاربا االأا

 لاق عرصالو عرزال تيح لاقميعارا ايلر اتهدكم قا قحال لوقيف ليئا اج
 ةيس لاق يبعلا نع حرحا و*ايلعلاة لق 1 0م جرحي ١ انيه س

 هن ءايسال متاح يمال يبنلا يق أي تح بوه تو بوعش نئاكمنا مال لا هيلع يهارب الج
 ١ رجا لاقد ىاتماهاقلت ليعامسا مسا رحاه تحرحأمل 53 ىظرقلا لك نب دم نع جرحاو ٠

 ىجوالاقادي أ هنعجرحاو# مر انك اس يالا ي يبلا هرعت نموةريت توعد وب كتبا نا

 أ 2 يمرخلا يللا تعا ىتح ءايد !.كرم كعب رذ .نم تعبأ ىلا بوعي ىلا
2 

 لوسر ثععم لاق ىله ايلا ةمام ا يأ نع يلا ريطلا جرحا وعر ا خا اوءايبال ياحوهو سدقملا :

 هوبتنأف ى اوه ركع يا وعقو الحر ن نع ار !نأيدعم دعمدلو غلدأ ل ل !وقي سو هيلع هلأ ىلص هللا :

 ا ةمالامهتمو ريشلا ر ملا ىعالا يمل ١يخهن قب عال بهل وحدا ىو هيلع أعدق :

 لمعلا نم ليلقلاب مها ىم مريد قذر ريسيجلاب هللا ع نم نوص ري ني دلا دمت ةمأ ةموحرملا /

 ا تعال اما دبع وم ادع ءيد مه هنناالل هلال لوش ةلا مهبلح دي 8

 شيرقةمأنم ليح ريح مدت رح اخ ىمعتسي ءةكشاب قطمي هوكي فلادل حبلا :
1 . 1 

 هتديه يش عضأ وح

 ,( ريمرأ 'جرحاوج نوريصي ريد هتماووهري- ىاريح روج ويف نسي رو نم ةوفص نم هلجر حم
: 

 ٍإ هيلعشتلا لص هنا لوسر لا ةلاقدع هلأ يدر دوعسن نع يموت اوةني دك ا رابحا يفرك ن را

 ةمسلا ةمسلاب ىرحي طعيلعال و هممت سل هم لح ىلا هرح ايمو هك دلوم لكوتلا نهحا قيعص امو :

 مرودص يف ..ايحانا مهعأ راما نايضوي و فاصاا ىلع نوررت اي نوداملا هعما ةئيسلاب "ىاكيالو ٠

 تويل ليللا نايهر مكامدكيلا هن نوب رقتي يدلا مها رق لالا 2-05 الصلت ن وقصي |
 هعمأباو سو هيلع هللا ىلص يبنلا قاطبا لاق كلام نوع نع هححتوك اا جرحا و*راهلاب
 هللاالاهلأال ' نودهشي الجر رشعىنتافور ًادوبيلا رشعماي لاقفدوهيلا ةسيك لحد تح :

 بضغ يذلا بضعلا ءايسلا يدا تحن يدوب لك: سهلا طبحي هل هنأ لوسرادم ناو

 انال هلاوف تبا لاقفدح ا مونمدبج ملف ممم دحا مهنم هباحا ام اوعكسا لاقمهيلع
 )ع نا اندكى تح هعماناو او فرصنأ خمتب ذك متنم اىفطسملا يبلا ناو بقاعلااناو رشاحلا



 د و

 رشعماي مكيف ينولعن لجر يال لجرلا كلذ لاقف لبق اف دمماي تنا15 لوقت انفلخ نم ل اجراذاف ْ

 | كلبقكي !نمالو كتمدقناالو كنمدا باتكب معا لجراتيفناكهنا لسامهلثاو اولاقدوبيلا |

 تب ذك اولاقفةاروتلا يف هدو دجت يدلا هل هناي هنا هامل دهشايفاف لاقشليب ل اقل دج نم الو |
 ْ لزناو ككوق لبقي نلت ذك لو ميلعمللا ىلص هللا لوسر.فاقفارش اولاقوملوق هيلعاودر#

 ا يقهيبلاو دحأ جرخاو # ةيالا هب +: مفك ولأ ونع منك نإ مت 8 + ار لقهيفهأ ا

 ا هللا ىلص يبنلادوهيلا نم ةباع عت ءاج لاقا بنعهثلا ىفر سأيع نب ب! نع ميهوب اويئارطلاو |

 ١ مرح يذلا ماعطلا نعابربخا ينال ااهلعام اهنعشلل أسن بلال نع انت دحاولاقف لسو هيلع ||
 ا يحاول هم نكت فيك هكدا هن نركي فك لجل امن ,ءانرتخ اوه سقت ىلع ليئارسا |

 || همقس لاط ادي دشاضرع ضرم ليئارسا نا نوطعت لهما مدا لاقمموقلاي يلام ِ ا
 مرش هيلا ماملعلا بح وهيلاب بارشلا ب حا مري وقس نمت هاعش نفل ارذنهلئر ردع هدم ا

 | ضيبا طيلغ لحرلاءام نا نول لهمهثاب دشن لاق معن ميل ااولاق لدالانامخلو لبإلا نابلأ ا

 | عدشنالاق مميللا اولاق ىلاعت هللا ىذا هيشااودايل اهل ن ,اك5اءا. ماه رعصا قيقرت ارملا ءامو |
 نانع :راخيتلا جرحاو *رعب ملل |اولاق هبلق ماني الود اسيعم است يبنلا ادهن ' نوملعت لههتاب 1
 ا انررق بيسع ىلع 3-3 مو رحيق ل سوديلع قل ىلص يلا عميمشم اناا لاقدوعسم :

 ا ء يشب هرحح نأ ىسع ىسع هول )انا بصع لاقو حورلا رع وولس مهضعب لاقت دوويلا نم رمد :

 || لاق هنعىلحا الديلا جوي هبات قف لسو هيلع هللا مهلا لوسر تكسو ' اف دنوهركت ا

 | نم لرا لق ميسوبا لاق ةيآلا ير نمو ألق حول أ نع كنو اَتيَوأ

 اهتقيقحب معلا ضوه حورلا نعلثس اذا هما ةلرنملا بتكلا يف لسو هيله ىلص دمة وبب تامالع ا
 ا نيمنعلاو سدمحلاب اهيفنولئاقلا قطتملا ل اهاوةنس الملا تضاحا ع كام اواهثران وابكشسمملا أ

 | يتبتامهب اوج قفاوم مهماتك يم دنع ت بنما هتعب ىلع هسماوفقيل هنع لا ةرسأ اب دوبيلا هتنحتماف |
 || ايروص نبال لاق سو هيلعملثا ىلص يبنلا نأ ةريرهيلأ نعيقبيبلاو قاوم نبأ جرح او*«مهيتك ا

 من مهللا لاقفمجرلاب هناصحا دعب فذ نم ةاروعلا يف م هانا لعتل ع هنلاب كدشنا
 يئاسنلاويذمرتلا جرحا اوج كنود :.8لو لسرع ينك !نوفرعيل مهنا مساقلا ب اي هتئاواما 0

 بهذا هيحاصا يدوهي لاق لاقدابعن .ن أوفص نع ميعنوب او تييبلاو حصص مم اخا وهجامنياو ! ُ

 لاقف هال أف تايب تاي مسن ىتومانيت ادَقَلَودي الا هذهن عدل أن يلا !ذه لاا
 ال و اورعستالو قمل هلا عرح لاس .ةيلااولعقلالو ونزتالو اوقرسنال وائديش هلاباوك رشنال_. 1
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 ةصاخح 3 دواي ماو مدعو هذقن الو دلتقل نالماس يذ ىلاءىرعاو هاب رلا

 وأد نأ الاقف الت ناكل لاقم يب كنا ديتالاقو هل رودي ال قه تسلا يف !اودعتال

 نساوىلعي وبا ورود: رد عسا ردسأو # +دويمامتق نأ ىلا ويب هتب رذ ند لريال اعد

 ساك رعر هللا يدردللا دبع م رياح نع ريعتولا و ىبيساوك اًطاورارنلا ودي ءدرعنت اوتاح يلا ا

 تبعسوي احا رىتأ جأأ 7 ارع ير م ” دهعاي لاقدي دريم دو ةياعدتت اىسيبلاا لائاسهع

١ 

 لاق 5 ٠ اجايلعي دول ١ ىلات عمور اسأف لس رج دلع لر رق ءيآلب بجي هاه مساامملة دحاس

 5 ادومحو باتووترفلاو * راثت ءكلاو لايدلاو ىقراطو ناترح لاق مب لاق تتريجلا

 ي دوبيلا لاقت هلودحأدءا لأ قفأ ياح هر رولاوءاي نو قليعلاوعيعأ 5 روحو ا

| 
 الأ
 ادا
ِْ 

3 
| 
3 

8 
2 

 لع لحد دوبريلا نسماربج نااييعتتا يد ر سابع نارغ قيمبلا حر تاوضاهؤ هسا هللا ودده

 8 هللا لاقابكككن ممدقتأب لاق مسوي ةروس ١ رقيوهوهقف م هيلع هنأ ىلمدملا لو مر

 ةاروتلا يف لرعا < نارقلا أرق أ ادهم ناةثاو 55 دويينأ ذأ ححرفوسم عت الرمل لمت
 وعسل اون كل هيعتك نيب ةوبسلا ماحملا' در هنوةماعأأاب وقر رع هيلا و لح د يح ميم رمل . قنطنأو

 نعدسملادئاوزي دما سدقن' دبع حرح او *:كالذ دعا وم ساو وعام بسوي ةروسا هن ءارق ىلإ

 يدلاادهكبحاص نيالا سو هيلع هللا ىلع دهم بام ىلا يناقو.مرح ءاح لاق ةرعمن رماح
 ص ياقومر أ لاق اسو هيلعمما ىلع يبل كا ءاخ ىبريعوأ وه يبن .طعالا هما اس نشل ] يب هنارعري

 ل او*: ىموم دب ءاج يدلاكل هنا هللأو يناقو.ءرخلا ناقفهللا تاعك م تاي .اهياءالح لع

 نوقياسلا ورح الا هةماساولالا يبدح!يف!نراي لاق ةمال ا دهركد دابيهدحوفاحأ ارقوةاروتلا
 ل ناهتتسملاو نوبييشسملا هما حاولالا يف هدحاينابراي_ل قد. 'ةما كالت لاق ييم'ابلمجاف
 هن اورقب مهرودص يف  ليحأب! ةماح ولالا يدحا يف براي لاقدمح ا ةماكالت لاق يتم اهبلعجاع

 | ءينلا نولكح ايما حاولالا يدجا يلا سراب لاق دا ةماكلت لاق يتماابلءجاءارهاظ
 يف ةقدصلانونمجيةما حاولالا كيس دحا يلابراي لاق دمحا ةما كالت لاق ينما ابلعجام
 ماد !اذادمأ حاولالا يدجايلا برايل اقدح اةماكللت لاقيتماابل اهجاعأ يلع نورخأوي مهمواطت

 لاقيتمااهلعجام تاد حر شع تدتك اهلمر اود دحاو ةدنح هل تبتك بل عي + لف ةسسحت مدحأ
 ابامخنا و بتكتال اهل معي لع ةئيسب مدحأ هاذا ة ما حاولال!يدج ايفا براي لاق دحأ كالت
 ةماحاولالا يدجا ىفا براي لاق ههحاقما ك كالت لاق يتم اهلعج اه ةدحاو ةئيس هيلع تدحك<
 ةماكلت لاق يما اهلجاف لاجدلاسملاوةلالصلا نورق نوأتقيهرخ الا لءلاو لوالا لعلا نوت* 7

 ا

 هيلع تلراملىموم ناول وهيل لست لود !اوسر لاق لاقددعشا يد ردةرعر رهيفأن نع ميعنوبأ ١
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 أ ىلاعت لا نينامح كارم ىثس# دعا هما رم يلعجاف بر اي لاق ىساأ

 | كنت ! ام ذخف يمالكبَو يتالاسرب ساتلا لع كتيفطص أ ينإ ! ىسوم اي[
 نمن ك١
 ! دحاأج وهو ييقلن رم هنأ ليئارسا يب يبب ىسوم ىلاهنلأ ىح و' ملوهياعملتا ىلم هلأ لوسرلاق ١

 | يىعسا ممدعما تبتك تبتك هنم”لع مو < ااقلح تقلحاملاقدحا نموبراي لاقرانلا هتلح اداب أ

 ' هتماو وه اهلحدي تح قلح ميج ىلعةمرح ةدلا نا ضرالاوتاوع-لاقلوا نالمق شسرعلا |
 ١ نوربطي ومهطا وا نودشي لاح لك ىلعواطوبعوا دوعص ينودمحي نودانألا ل ااقدتمارمولاق |
 هلال اهلاال نا ةداهشب ةنخلا ملح داوريسيلامهنم لبقا ليللاب نامهررابملاب وقاص م مارطا أ
 أ رح ًايساو تمدقتسا لاقيبلاكالذتما نم ينلءجا لاقاهنماهيبب لاق ةمال اكلات يبب يناعج لاق |
 ْ ينلاف بك نعرك اسعنياوم دمي يمرادلا جرحاو* داخل اراد ينيب وكسب محا نككو |
 أ قاوسالاا ي بافسالو طيلغالو طعالراتجملا يدبعهللا لوسر دمعة اروتلا نم يالوالارفسلا |

 ا ينأتلا ارقسلا شوماشلاب هكلم و ةبيطم هتروث ودك + هدأومرفغي وومعي نكلو ةئيسلا ةئيسلاب يرحبالو ْ

 ا هنورتكيو ةلزم لكي هلل نودمحي ءارشلاو ءا ارسلا يهنأ نودمحي نوداملا هيما هن لوسدمج]|

 أ لح ياةساكس أر لعاوناكرأو اهتقو ءاحاذا ةالصلا نولصي س.شلاة ةاعر فرس لكى ع ا
 * لغلات اوصاك ءايسلا وح يف لوالات مهتاوص !ومهفارطا ناوضوي ومهطاسوا ىلع نوررت هيو ا

 إ لأسهبا اههنعهّللا يصر سايعنبأ نع ةورفافأ نع ركاسع ساودعمن ؛اويمرادلا جإ جرحأو :

 أ همم دج سماك لاقمةاروتلا يف مو هيلعمللا لص هللا لوسر تعد نودحت كر ايسالا عك ا
 | يب باعسالو شاش سيلوماشلاب هكلم .لروكي و ةباطىل ا رجاهي وةكجدلوي هللا ديعنسا
 أ لكي هللا نودمحي نوداملا هتما رقذي و وفعي نكلوةكيسلا ةئيسلاب ؟ىاكيالو قاوسالا |
 ٍْ يف نوفصي ومهطاسوأ يف نور رت ًايومههارطا ناوضوي دج لكل عملنا نوريكي و ءارصو ءارس أ

 ا + املا وج مهيدأنم معن لهتلا عيسودك م دحاسم يجي ودملاتق ي نوفصي كمهتالا

 كودي فكل كل تلق تلاق ءادردملا يلا ٌ 5 ءادردلاع 1 نع مهرباوقييبلا جرحأو |

 هعما هللا لوسر دم اهيفانوصومهدجناك لاَقد ةاروتلا يلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعص ْ

 اروع انيعاهب هللا نرصبيل حيتافملا يطعاو ىقاوسالا يف بافسالوظيلغالو ظفن سيل لكوتملا |
 أ نيعي هلكي رشال هدحو هاالا هلال نا دهشي تح ةجوعة نسل أدنيقي وامص اناذاهب مهو |

 ا رابحالا بك نا يرفاعملا نمر ديع نءميعن وب أجرخا اوه فمش نان مدعو مولاملا

 'أ لاقدنعمّا يمرس عة قياسها تضر لا نيركاشلان م



 د ا ع آ

 هان كدشنا بعكشل لاقهرمالا ضعب تركو لاق كي انيللاقفكيي دوييلا ربح ى أو
 ىسوم نا لزمملا هللا باتك يدم لهمفاب كدشن لاق معن لاق يق دصتل ك كياام كتربخا نا

 نوهني و فورعملاب نورم أيس اناث تجرحا ةماريحو ا روبل يدجا ينأ براي لاقت اروملا يفرظن |

 اواتاقي تح ةلالضلا لها نولتاقي ورح آلا باتكلاو لوالا باتكلاب ل ونموي و ركملا نع
 كدتاف بمك لاق من ردخلا لاق د >١ةماره لاق يتمامهلعجا بر ىسوملاقف لاحدلا روعالا

 نوداملا 0 ينا بر لاقه ةاروتلايف رظن ىمومنأ لرملاهللاباتك يدِجت لههماب
 دج ا ةماره لاق يما مبلعج اه ىلاعت هللا ءاش ناديعس اولاقارما اودارا اذا نوكمملا سعت !ةاعر
 ةاروتلايف رطن ىسوم ل !لرمملاهللا تاتك يدحح لههئان دك دشنا كل اقرع ريشا لاق ا

 ديعدلا هلأ دحايدأو طيخاذاوهللا رك فرش ىلع هدحا فرصا اذاةمادحاي لا براي لاق

 ميرا لاق حاةمامل ااقىت 0 ءأوبل اهجسأف ءوضول را نو نواح أما يودحيال تيح هاذي

 د 0 دعتق مهم و هسعمأ اع ف حماه اح اوباتك 1 200 ءاقعش ةموحر مهمأ

 نعل < لاق ميرا لاقد كاوماه لاقيجمأ مياعحأو اهموحلا مااا مسيح 'لجلا دجاالو تاريخلاب

 نم "كرب . لردالا دحاييعم رالا اح ديال لحما يودك مدح أسم يق مهنأو اوحا ةكتالملا |

 بجعالد معن ريخلا لاق 13م1 ملاقيتءامياعحاد ريعألا قرو نمر حلا ئرالتمتاسملا ا
 تالت هيلاهما ىحوأم دحاةمأن 02 هينتلاب لاق جما ورمخأ 050 هاطعأ يدلا ريخ ١ نمىسوم ْ

 يآلكبَو يقآلاسرب سانا ىلع كتيفطص ١ ينإ ىسوم أي نهب هيصري تايآ

 يدر ورم نب هللا دبع نا لالعيفانيديعس نع منول جوحاو*ىضرل | لكي سوم يصرف ةياذ الا
 ناهللا باتكو يم دج لاق هتماو ل -وهيلعهللا ىلص دمت ةفص نعيفربحا بمك بكل لاقامهنع هلل

 نوعي فرش لكل عشا نوريكي رشو ريح لكى لع هللا نودمحي .فروداحةتماو دعا

 هس نوفصي رهصلا ىلع لحنا يودك مهتالل يف يود مل ءامسلاوج يفرم وادب لرعم لك يب هللا ا

 تاكل | ليبس يفاورغ !ذاة الصلا يف مبفوفصك ل اتتقلا يف نوفي ودك الملا فوفصك ةالصلا

 مهيلع هللان كما ليبميفافصلا وضح ذاو دادة حامري ميقلح نمومييدي نيب ةكمالملا

 | مرويطك ديعدلاب مرويط ةبانلا نم نوريطي اوناك هيج دجح-“ ملل ضرالاو رويط مه

 أ دح ايما براي لاق»ةاروتلا قر طن ىسو:ن الرمل هلل! باك يدحت لهدلاب كدتاسكراق

 ! ةاروتلا ف دحاينأب برايل !اة:ةاروتلا يف رطب ىموهنالر ملا هللا تانك يدع 000 كدتنا

 ١ فوفصك مهتالص ى روخشن ةيشأ لعا باد ناو |نوسلب ٍ رودص يف مهقح ا ىمةمأ '
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 أ| هيلعلي ربج مرشحي ىتحادبا افحز نورح اتيال اهروك و ىلع روسلا لظناك هديب راشاوالظم
 | اين تعاب يلأ ايم ةىلا هللا ىحو لاق هبنم نب بهو نع ميعنوب اومتاح يبا نبأ جرحاو*مالسلا
 | تيديعماتلاب هكلمو ةييطب هرجابمو كيه دلومايمح انيعاوافلغاب ولقوامصاناذ اهب مستفأ ايما
 حفصي و وفعي "كلو ةئبسلا ةئيسلاب يرحيال راصملا يبحتلا يبا عوفرملا ىطصملا لكوتملا |

 الو ظيلعالو طعب سيل ةلمرالا رمش يف يتيلل كي وتلقتملا ةديببلل كيب نسم ئملاناهحر رفغي و
 || هتبيكس نم هئفطيمل جارسلا بمج ىلا رهولادلاب لاوقالو شح فلاب نيزتمالو قاو.دالا ف باس |

 | لكل هد دسا اري ةبوارشبم هتعبا ديم دق تحت نم مهل سب ايلا ىبعي عارعرل | بعقل ىلع ىثعوأو

 || هلوقعم ةكّطاو ريع” ىوقاوهراعت ردلاوهسابل ةنيكسلا لعجا م رك لخ لكل بهاو للي |
 : ىدهلاو هتعب رش قل اوهتريس لدعلاوهقلح ىورعملاوةرفغملاو ومءلاو هتعيبط ءافولاو قدسصلاو

 .| لعب هب مهراوةلاهلادعب هي لعاوةل اصلا دعت نرمي ىدها ةعنا د جاو هتامماداسال او ةماما :

 ا هب فأ واو ةقرعلا دعب هب عم اوةليعلا دعب هب ىنغاوةلقلا دعب هن رتك اوةركدلا دعب هب يعساوةلاجلا :

 || فورعملاب ارما ساتلل تحررحا ةماريح هتما لعجاو ةعلتعم ماو ةتتشت م ءاوهاو ةقردتم بولق نود أ

 سعت ةاعرمتو يلسرهن تءاح املاقي د دتو يلاص الحاويفاءاجاو يل اديحوتو ركتملا نعايبجو
 || ديمحتلاو ريبكشلاو حيستلا مههفايل تصاحايتلا حاورالاوهوجولاو ولقلاكالتاىل ود |
 : فصتا# م دحاسم يب نوفصي و متاوتمو مهبلقلمو مبعحا عموم اعمو م دجام يف ديحوتلاو 1

 || امايق يلنولصي ناثوالاةدعيفادعانممهب مقا ىراسااويئايل وامميترعلوحةك الملا |
 1 يلبس في نولتاقيو ادولا قاضرم ءاغتن امطلاوماومثرأي دنمنوجرحي وأ دجس وامك ر وأ دوعقو ا

 5 لفميكردا رق نايدالامهنيدب وعئارشلامهتعي رشد وبتكلا مهباتكب مت اافوحزواهومص ا

 || مالا لضفاميلعجاو ءىرب ينموهو ىنم سيلفمهتعي رشو مهني ديف لحدي و مهماتكتنمؤوي |(
 | ينوجساوعزانت اذاويفورتك اوصبقاذاويفوالهاويصغاذا سانلا ىلعءادهشاطسوة ما مبلعجاو ||
 | فارشالاو لالتلا ىلع يثولاهي وفاصنالا ىلا ب ايتلا ن ودشي و فارطالاو هوجو نوربطي '
 ا مل ءامسلا وج يمهيداتممهيداني راهتلاباثويل ليللاب انابهرمهرودص مهليجان اوم 'وامد مهناد رق ْ

 || نم هيتوا ىلضه كلذ مهتعي رشو مهجاهنمو مهني د ىلعو مهعم نأكن ل فوط لضخ يودك يود |
 دوراخلا مدق لاق امهنع هللا يفر سابع نبأ نع يتبيبلا جرخأو* ميظعلا لضفلا وذ اناوعاشا]

 كبرشب دقلو ليجتالاي كفنصوت دجودقل قحلاب كثعب يذلاو._.لاقو لسا هللاديعنب.

 || سانلا لعا نم ناكيلا نا لاق بعكن عب ضوح نيرهش قبب رط نم ميعنوب جرحا و لوتبلا نبا
 ناك امائيش ينع رخدب مل ناكو ىسوم ىلعهلنا لزنا اجب
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 2 تت 0

 يب اهي تميتةرو كع تسيح دقيفاالا هلعا تلك امائيش كدعرس وامل يفا تشل ذعدق كل 0
 نيب اذكلا ءال ره ضع جرحي نا كيلع نم ال» كل ذب كردحا نأ تح كيمءامز زئطادق تعيب أ
 كتيحا مير ,راعم ال وايل رضرءت الاد ا هيلع تديطو ىرت يقلاةوك ايدج يام ملمس دقو مديل 1

 بح ءيت نكي لفداه دع تامدقدلا م هعيش يلا كلذ جإ ارجوا ريح ناي درين ناممأ نافادهأ

 ماج هلا لودر داعم اذادريقرولا تحرخغ# "ام ةوك ١ تحم**سمقروأ !يشرطن ا نأ نم يح ْ

 يرحيو قاوسالا يف بامتسالو اعيلعالو طال ةيجاع هر حابمو كج هدلوم دعب ينال نينلا |
 مهت هلأ لادت لاح لكلعلا نودي ني دأ! نوداجلا همم حمص ومعي وةسْلا ةكلاب

 ميليجألا+ ,طاسوا ىلع نوزرت أياو ميحورمن واسعي هاوأن نم لك ع اييجر رمي و ريكلا

 ! تنك مالا نم ةمأيقلا موي ةسأ ل احدي نسم لوامو مال! يب محأرأ مهني ميم ارتومرودص

 فوت هبا ينعلب مت دلاسأ تح ترح اهدكف جر دقق ملسوهيلعهقلا ىلع يبل نا يعاب هللا ءاشام

 متين رظنأ ىتح ند لا ادهةشيس احد 'ايإ تلقفهدوح انءع ءاحوهماقمي اق دق هتنيلح ناو

 0 رم ع اميلعم دق ىتح تتسلل هرج واوتالذ مهادأ ل نأ ! زارع مملاب عاو

 قودتلل تا ذيفاهلناوعر تلك سبدلا اهمها جلع ءادعال ا ىلع مشا مص امودهعل !اب ه ءاقو

 اعأ

 : 92 . دكا

 اون ١ تبان اوت للا اهيا اي ىلاعت هننا لوف ملتي سطس سم لحر أ اذا يعس

 تيتحقي كلاود تععس الحدي يكل هوجو سل ةن البق هم *كئماملاَق اًقدصمان ا

 سملا ىلع تودعف حايصلا نم يلا ب حا ءيتناكاش يافقي حو لوجيىتح ميصاال نا

 هبس نن سهو نع قبيبلا جرحاو# ب ردك عهريعو عفار د .سيملا قيراط نمركأسع نبا هجرحاو

 بغاالاقداص اين دمتود >ادعما يبدل دع نمِق يسعدنا دواداي رويرلا ف ىو !هللا نأ لاق

 | نممهتيطعأ ةموحرمةما هتماورح ًاتاموهبنذ نمم دقن امدل ترفغ دقوا دنا يي ءيالوادن!هيلع
 ىت> لسرلاوءايبنالا ىلعضرتنايلا ضئارعلا هيلع تضرتقاو ءايببالا تيطعا العم لهاونلا
 ةاللصض لكيلا ةريطتي نامهيلع تضرتمايناكلذو ءاينالا رون لكم رونو ةمايتلا ويضوت 3

 ْ اكدايلاو جحلاب مهترماو ءايننالا تر اك ةباتطا نملسعلاب مهترعا وءايبالا لطتضرتماك |
 1 مريغابطعام لاصخ تس مهتيطعأمباك ماهل لعمتماو ادم تلصع يفادوا داي لسرلا ترمأ

 أ ترو موباد قوبلاويفابطلا جرح ارتي دحلا نايسلاو أطحلاب مذحاذ 00 2 ص
 || لاقق لجر ءاجخل ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا عم انك لاق هنعمشا يصرمصاعن :ناتلفلا نع ركآ ّ

 ا يف يندجت له د عانق م ملاق ليجنالاو لاق مب لاقةاروتلا ًارقث اق ليجنالاو لاقوع لاق ةاروتلا رقثا لسوهيلعملا لس بلال |(
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 للاخ
 يم ا يمس يس ل م يي ل ل بوب

 ظ هو نا لاقدلاو 1 . ز11ةاقانرطدقوه تن 0 ا رح |
 وه انال هديب ىبش يدلاو لاق ريس رمد تاع ءاع او با ذعالو باسح مييلء سيل أذل نيعبس 1

 | مال اونايح ساويفاربطلا جرحاوماقلا نيعب.روانلا نيعبس نم راكأل ماو يمال مهعاو
 | ةنعد ندي زللاق هع سدي زيدهدار أ الشان لاقم الاس نا هشادبعت نعميعوب اوي ةبيبلاو

 1 اهريحأ يالا نار يديد قدح دكر * يتوب !تامالعنمقييملهنا

 أ[ فرعاف هطلاخا نال هل فطلتا تدكماذح ال ا هيلع لهما ة ل2 هدي رئالو هب دع هطخ قبسي هنم ||
 || نيموي لجالا لع لبق ناك الف نقلا هعيطع اومول عمل اا ىلا امولعم أرك هنم تعتباف هيمعوهلح

 أ دمتاي ىفشالا تلق ٌطيلع هجوب هيلا ترطبو هنا درو عيش عماجت تفحام هتيتا هتالكو

 ٠ هاو دعي أ باطخلا نيرمتل اقف لع متطل اخت يل ناكدقلو ل لأ املا دبع يباب خت وهو

 1 للص هللا لوسرو كسار اد قيس تمد رصل هتوف رذاحأ اماللول هدا وف معسأ امها لوسر لوقت ١

 || كنم اذه ريع لا جوحاانك و هوانا لاقت مستو ةدارتو نوكس يف رمتملا راني سو هيلعمشا
 ٍ نيرشع هدزوهقح هضقاف رمجاي هب بهذا يفاقتلا د مسك و ماتو ءادالا يثرم ان نأرمعاب

 . هللا ىلص هللا لوسر هحويئاهتفرع دقةوبنلا تام الع لك ر معاي تلقم ل ايا ,راكماعام

 | هيل ءلهملا ةدشودي رتالوهيصع هللخ ىق قسي هنماهرح الن نيعتالا هيلا ترطب نيح سو هيلع 1

 ١ جرحاو *ايب ديو انيدمالسالاب وأب رهلاب, تيصردقيفا كدهشاف ا.بتربحدقم انحالا

 ١ عفرت هنأ ا!تكلا نم ًارقاايفدحا يف ل ]اق هيب أن نع مالاس نب هلل ا دبعن نماعسوي قب رط نم ميعنوبأ

 ا نباودع -نبا جرحاو* ىرقلا عيب ىلعهللا هريظي هللا عمابحاصواهبحاص عم" هللا ةكمب ةيار

 | سيرت لها نماي ارصن ناكمنا ةعّمنُم ىلوم لهسن ع يصمرلا بوقعي نء ىسوه قب رط نمرك اس ع
 ا ايردهتفف ءا ارغب ةقصلم ةقرو يل ترءىتح هن ًارقفل احالا تذخاع لاقهمح رج يف امتي ناكو :

 | هيفتك نيد نيتريغض وذ ضيبأ لي وطالو ريصقال هنأ ملسو هيلع ليص دمحم تب اهيف تدجوف :

 || اصيقسبلي وةأشلا بللي و ريعبلاو راجلا بكري وةقدصلا لبقيالو ءابتحال ارتكيةوبنلاتاح
 | دمحاهمسا ليعامسا هي رذنموهو كلذ ل مفي وهو ربكلا نم ةكرب دقه كلذ لف نمواعوقرم
 || ىنيرض ةقرولا ىأرالف يمح٠ ءاح سو هيلعمللا لص دمع رك د نما ذهىلا تيبتنا اذه لهسس لاق
 جرحاو دعب ت أي هنا لاقفدمحا يبنلا تمداييفتاقفابتءارقوةقرولا هذه متوكل املاقو |

 تناكمنا يان آو يتمومحع ضعب ينتدح لاق نانسن: عفارنب حلا نب رمح قيرط نم يقهيبلا |
 ةعيدملا ٍلسو هيلع ه هلأ ١ ىلص يبنلامدقالف مالسالا ءاج تح ةيلهاجلا يفاهنوثراوتي ةقرومدنع |



 يأت ةمال ركذدلا اذهبابتينيملاطلا بلوتو قتلا هلوقوهملمسب اهف بوتكم 3 3
 ميك ميهئادعا ىلا راجانوضوحي ومهطاسوا ىلعز وررت ايمههارطان ولفي نامرلارح

 ةحيش اب اوكلحأ امدومت و ةرلأنا كلما !امداع يو ناعوطلاب اوككها اني ربو تدل
 رع ةباصحأ يل هدم نبأ جرحاو * هيلع تتئرقالل اهيفامت لسو هيلع هنن ىلص ىبنلا جف

 1 0 . 2 أ ١
 نيملاعلل ةمحرو ىدح هللا يتح لاقل وهيلع هللا لد هننا لوست ف راهنع هللا يبضر نسا

 ةأروتلا ياه دحال ينا قطا كتع يدلاوناععم نبار وأ ل اهو فزامللاوريمارملاوهتال يتعب و

 بوقعو قاحا اويو كي نأ ليقمب تس لاقدوعسم نان نعركأسءن اج رساوت# كال ذك

 ىديعم» ىلا هان ىحيو اسوق قاحنإ# اَرَو ْنِمَوَقاَحس ا هاَنارحَف ا

 هع 3 . ا

 يرعب "نم يق اي لوس رمتسجمَو لسد هيلعدق' ىلع دمتو نم همك كارل هلل نإ |
 عما ع ع

 ناك لاق هون عةيلخلا ايريعولأ حر او +اويوكي نأ اق نمنع رج 3 وهده اًدعمإ ا

 ناوسومىلاهلا جوافةلبر لع هوقلاو هودح او تامشةهس يبت جئامدنت ذأ ىصع لحر ليث اريسأ يب ٍ

 هناالااركم هيلادلنأ !ىحواهة مس ينئامدل ادع. ااودهت ل يئارساوس برايل لاقهياعر صم جرحا |

 تركشف هيلع لصو هيدرع ىلع هع دوو دق ل او دياع هللا ىلص د مسا ىلارطنو١ ريل تاكو نك

 لاق يليقملارعع” يف نعده سن اود حا جرجاودم ءأ روح نيعبس ةحو زودت ونذ ترمعوكا ذهل ْ

 اهورقي ةاروتلا هيقرعس هعم يي دوبي ملوهيلع هلا ىلد هللا لوس ء لل !اق.مارعال'ىم لحر يت دح ا

 أ ىمومىلع ةاروتلالو ؛يدلا كتدش يدوهاب :لسوديلسلا ىلص يتلا لاقم ضي رءدل نسا ىلع |
 ْ ةارودال زنا يدلا دبش اىيكلدنا لاقفال نادس أرب امواكيت 3 رو يتفصو يبعد كنتاروت ي د أ

 اوال دل ا ابا ي كح .رععو تاتدصو كد امزو كعب دج ادا يسوم لعأ
 يبلا هيلعىل ههىتملا ضبقو كبحاص نعي دويهلا اوهقالسو هيلعمنلا ىلص يملا ل !اقهها لوسي
 نا رضنلا شي رق تتعب لاقأ هبنع هنأ يدر سابع ن نع دعس نبا جرحاو* سو هيلع هللا ىلص

 مسوهيلععمل لصد ع عوام لاولاقو برتي دوبي ىلا اههريغو طيعم يف !نب ةبقعو تراخلا ]أ

 نما لوسرمنا عزرا بظعالوق لوقي متي مالغانماسيه تدحرم مان كايت! اوئاقهةنيدملا اومدقف |
 ! | ين ذهاولاقو مهنم ريح كح ةاهتافس اوناق كتم هعبت نق اوئاق ملاوفصوههتفص انل اوفصاولاق |

 نعركاسعنبا و يقيببلاو كالا جرح او ةوادعدل س انلآ دشأهموقدجنو هك دع يذلا

 ١ ىضاقشريئاند ملسو هيله صدقا لور ىلع هل ناك ايدوهمناهنع هللا ي هةر بلاط يلا نب يلع !ا



 ءاتعلاو ياو رصعلاو ريظلا ال هيلعهللا اس يبلا ل ىلصفهعم سلخ كعم ل اا ا
 هللا لوسر اياولاقف هنو دعوتي ويدوهيلا نوددهتي سو هيلع هللا للص يبنلا باص ناكوةادغلاو |
 لاقويدر يلامس رابنلا لحرتافث هريغالو ا دهاعم لظا ن نايل ر ىنعنم لاق كلسحي هكتيس دوري |

 ندم ةاروتلايف كتم ىلا رطن ًالالا كب تلمميدلاتلمفامهئناواماهللا ليبس يي لامرطش
 || الو قاوسالا يف باطسالو ظيلعالوظفب سيل ماشلاب هككمو ةبيطن هرجاهموةكب» دلومهللا دبع |

 هللا يضرءالسنب هللاديعن ,عهنسحوي ذمرتلا جرحأو # اعل لاوقالو ءاشعتلاب نيرتم :

 ا يشاوب وب أ جرخساود# هعم نف دي حرم نب ىسدعو ل وديلعمللا لص دمت ةفصوأ اروتلا يب بوعكملاق ا

 (( انل 2 ذئا يتاهكل يشاهنلا باصصانماونم ٠ !نيدلا لاق لاق ريبجس ديعس نعوروسفت يس ا

 : يف راكبنب ريبزلا جرحا و*ادحا اودهشفاوت أف باتكلا ي هدجادك يدلا يبنلا اذهت نلف |
 ةبيط اي ةئيدلل لاقدتلا ناىموم لعلنا يذلا لا باتك نا لاق_هكنعةنيدملا رابحا |

 ناكلذ يسمو * ىرقلا ريجاحا ىلع كريجاحا مهر! زونكلا يلبشال ةنيكسماي ةياطاي |[
 برعلا يكرشم نممييلي 12# م اولتاق اذا اوباك اهريغو ريصنلاوةظي رق يب نهةنيدملا دوب |:
 | اذا ميللا نولوقي ٍلسو هيلع ها ىلص يبلا تعبم لبق مريغو ةنيبجو نرافطعودسا |
 | ظفلفيسو مهيلعانترصم الا نامرلا رح اهنعاب كنا تدعو يذلا يمالا يبنلا قمم كرصتتس ||
 أ ظفل فو نورتي ةاروتلا يف هتفصودهتع د يدلا نامزل ارح 1 توعبملا ينلاب ايرصنا ميلا |أ
 | لئاقث تءاكر يح دوهيناطفل يد ..يلتقي هم مذعيارودلا ف هتع دج يدلا بلا تع امبللا |
 ١ هجر ن اتدعو يدلاى بلا ى ومكان اناميللا اموي تعدف دوبي تمرهاوقلل ١ اكو نانطغ |

 *نافطغ نومرييفاذباوعداوقثلا اذاكلذدعب ١ وباكف ترصفاترسالا نامرلا حيان أت
 ةيلعتوب اوهوكلاماب !لاس هع هللا ىصررمح نا كلاما نب ةيلعن نع يع دقاول اهاورامشلاد_ ىو
 هتفص نا لاقف ةأروتلا يسر هيلعملا لص يبل ةمس يفرح لاقم «دويلارابحا نم ناكو اذه[

 لع دزت ًايفينحلا ميهأرب ارانب ليعايمادلو نمد حارشتملو لدن يلا نوراق ين ارون يف

 ليوطلاب الو ريصقلاب سيل ةوبنلا ّماخ هيفتكن يب و ةرمح هيديع يهفارطا لذي وهطسو |
 يلايال هقل هقل اع ىلع هفيس قاوسالا يف يشع ولما كو . هةلغبلا ىلع براجحيو لع اسي ا

 1 هنا ريغ رادو اهب ه هتوبنو ايم هدلوم روهصلاب 0 ف ساكس جعرلاب

 داجلا وهو بوتكملا أرقي الو بتكي ال يأ وهو ةفجسو لختو ةرح يتبال كريب بري
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 ىذأ هموقنمقلي لب اي ربج هك الملا ل نء«هيحاصوماشلاب ةئاطلسا .ءانحروة داش لك لهنا دمحم

 ا هعمةيقاعلاهل مديلع اهنموهلأهنم برتيي تاعقو هل نوكت ارصح مر ص مهياعلا دي اديدش

 توبل مؤام د مهني ارقوميليجانا ممرودص هلفسأ ىل ا ليحلا س ار نم ءاملا نم عرسأ توما ىلا موق

 ةطرشال لكي و حرجي ىتحهفنب لاتقلا رشابي رهشةريسم هم هودع عر ل يللا نابهرراهنلا

 أر ابحالا ضعب نعل اب ذلا نب ادم ىور لاقرشدلا يهركدام كلل ذ نمو# هس .رحي هلأ سرحالو هعم ا
 ْ يلوق عع ىدسعاي مال لاا ميلععر منن ىسع ىللأ ىلاعت هلأ سوال اقهنأ ىسع اونم ان يذلا يأ

 ا ديعاف يايافنيملاعال ةي ١ كعلمجو لل ريع نم كعقلح يفاعلوعبلا ركبلاةرهاطلا ناي مطأو :

 1 عيدبلا هلثأ انآ يلا مربح وكي دي نيب نم غلو هأيروس لهالا ءالر سوق باتكلا حو لكوت لغو ا

 ا بتحاص لجل بحاص ناقزلا رج 1 يدع ايدلاى الا يبنلا اوقدص ل وريال يدلا متادلا

 | اهم هل ةنللا يشكلما مءيتلا ةكرابملا نمدإس دالوالا ليلقلا جاوزالاريعكلا لسلاو ءاسلا |
 ْ ماطم ىلا كن نمد اض مرح د! نوملاعلا ة>روهو باي هتايقو ةيقيسللا هيد دب شتسي ناحرم أ
 | هم برش نمسا راق لك مادوةمللا بارش لكل هلو ءامسلا موجم لتمةين اهيف سمسا ْ

 يت ًارتلات هنأ هين بهو نع ىورام الذ نمو* هيم دق هلل ف عي أه دعت ًأطيملةب رش

 ناليسأ ضرأ ايو يععما ءامساي قه كموق بقنا ليي ارسا يبن نم يب ىلع ةلرعما هللا ب بتكا
 يدفلل ميهترتحاو يتماركت هجرت اومهتني زييلا ليئارسا يب: لرد أت صقي نادي ري هللا ا
 ا تعدو اهدراع تددرتط يعارال يتلا دراتلا مغلاك ل يثا ارسأ ايب تدجو ا

 اع لتقفاهشايك تح اددو ترطب اهمشلل ذ تلعم ايلف اهنيعم تاطفح و اهريسك تريح وأ مخير م

 صرالل اوتاوهم-أ !تقاخ موي تيدقيف !نيخلاطلا موقللوامل ل ووةئطاحلا ةمالا هذه لي وهاضعي |
 يايو هت يتم كو ربل“ بيعلا نول اونأكن اف هنم دال الح 'رماللح اهل تلعح واح ءاصق ||

 | هناوعأ نموهنيقلاسواذه نوكي ىت» كوريا هلك دلا لعمر هطم ينادكللذ نوكي نامز |!
 الو طيلعالو طفب سيل نييمالا _وم اللوسر كلذ تعاب يتادرولعا *اونأك نا هرامأو :

 رك ق لح لك هل بهأو ليج لت هددسا املاو رحملاب _ لاوقالوقاوسالاو باضخص |

 أ فورمملاووفعلاو هتعيبط ءاعولاو ق دصلاوةقطنم ةكلاو مريع ىوقنلاو هدا ل ىلع ةديكسلا لمجاو |
 | ىدهاوةليعلا نمهن ىبغاو عملا نمهب عغراهتلم مالسالاوهتريس ل دعلاوهتعي رش قطاو هقلخ |

 اديحوتو يانا ا الا ريح هتما لعجاو ةفلدخم ءاوهاو ةقرفتم بول ةنيب هب فا ودل واضلا نمدهن

 | مهملقتمومهتاولصورم جاسم يف ديسمتل اودي هقلاو حيبستلامهمحلا يلو سرب ءاجاجاص الحاوي
 اءايق يل نولصي و افوفص يليهس يفنولتاقي يئاضرم ءاغتن !مللاوءاومعراي دنم نوجرحي مهأوشمو



 يا 1 كاع

 وذاناو ءاشان نهديتو ىف كالذرابملادسا ليللا نابهر فرش لك ليننوربكيا دوو اعرك رو | ا

 هللا لاق ةعدقلا ب تكلا ضعب يتأأرق ة لاق هبنم نب بهو نع ىورامكلل ذنمو* ميظعلالضفلا |

 نجرخ الو برغملاو قرشملا نيب ام "الميارون برعلا لابج ىلع نلزن ال يلالجويق رعي لاعتو كرابت '
 هبوأير يب نمي مهاكض رال ا تابنو ءامدلا مون ددعدب نمئيايماابب رع ايبت ليعامسا دلو نم
 | اذه تمرك دقلك امسا تسدقلو كدا ىسوم لاقاهنم نورفي ومهاب للم نورفكيالوسر
 لك لع هتوعد ريطظاوةر +الاو ايندلا يف هودع نم «مقانايفا ىسوماي لجوزع هناا لاق هتفرشو يبنلا

 هتعيرش مااخنم لذاوضرالاز نمهل جرحاو رملاو ريلايقهعمنمو هباطلسو ةوعد

 ميهارباب ايندلا تح رانلا نماممادب نذقنتسال يثرعوهتجرحاطسقللو هتيب ر لدعلاب ىسوماي |
 جرخيف ضخ ءولمم لا ءاقسلا لكل يئ ارسا ينبأي هولةعاف هب ء يجي ي دلا هباتك ل تم دمحم اهتقحو
 هتعب رش يك لح ديو نمؤيو كدا نف عارشلاح اهتعب رتب و تك كلا تح اهباتكبادب ز

 اهيف يمسا ركذ اذا دجاس» اه-راغمو ضرالا قراتمينونبي هما لدجأ «ىربهث نم وهف |
 ريغ ركذ دقوماتهنب !لاق * لورت ىتحاين دل نءهركدلوزيال يم يبلا كلذ مس اركذأ

 مهتقفن عاطقن | نمادوح ةاروتلايف يقلارلسو هيلع هللا لص هتعص اوريغ دوييلا رابحا رادحاو ا

 ةقفنلا مهنع يفتت مع ءاوع نمت نا اوفا ةاروتلاب رابحالا مايقل مه ءاوع لع تناك اهماه |

 ا تجاليد هال لع عكار وقتال سا نإ بتسوي واكو |
 هللا مات منوع ل 53 سان وُ ا ةنولَخَي نيذ ذأ !ىلاعت هللا لزتاف !

 راك ناكدنفبماتكدواودي الايه قيل ةتسرملا نس وم ١

 قر زااليوطهدحاولاقوهوحنش هحولا ن حرم تلا دمج ةعب رنيعلا لمتأ سو هيلع ىلص هنا ٍ
 نامرلا رح 16 جرحي يدلا ينلا 508 ارلاقو يعن ىلأ كلذ وجرح اورعشلا طي نيسيعلا ا

 نعءاجام كلذ نمو *ةي الا اهنا لَو ًااءنومتكين 55 ! ىلاعتهلل!ل را كلذدنعو

 تنكف اند الب يف تعبي يب ةعص بتكلا يدحال ين نايفس يال لاق ىقتلا تلصلا نان ةيما |
 | وهنم م هيف دجا لع ترظنف فانم دبع يب نما يل ريظكلذب تدحتا تنكو وهيفانظا |

 لاقهريغ هنأ تءرعد هيلا حوي ملونيعب رالازواج دقدناالاةعيب رن ةبتعالا هقالخاب فصتم

 امتنأف هل تلقف هعيتاف قددن اما ةيمأ لاش ةيمال تلف سو هيلدا لص دمت تعبث نايفسوبا ا

 *فانم ديع يني نم ىتفلاعبت ريص متو هيف! نهرا تدك يف فيقث ءاس نم ءايفا لاق كعنمي
 اقتدستلي ل تناكو و ةظيرق يتب رص احمل سو هيلع هللا ىلص يبنلا شرا ةريسلا يبامكلذ نمو |



 نمكونو لجرلا ذه عبتن لاق نهامواولاقآ تاللث نمد دحاو اوراتحا ةظي رق ينبل ورمعنن يمك
 لف لاقالممذماما ارا ارلاق باتكلا يف هتفص دخيل اناو ىسومهن رشب يدلا يبنلاهنا انلعدقفدب

 ءاسلا رجغسفان رف ناع كرت ىلعمسأأب نم انءارو نسل وادم ىقلت تان ءاسواب ءانبأ لتقت ١

 ةليل هذبف بعك ل اق ءارلظ نيك آملا ءال ءوهلعقب لجتت ال اوناق ةروع فاح ملادككه ناودالوالاو
 لجرتابامدهشا بعك ل اقف تسلا دشال اولاق ةليللاهتروع سلا مصاهنم أيدمو تبسلا ٍْ

 بك ىلا ءاحالحر نأ اهيعهلااىيصر رمعن هلا دعه اورامكللذ نمو*# طققلبل امزاحكتم
 اهتاه ب عك هل لاق ةلاسرب كيلا ييسر اي دوبيلا رحل انالك نادل لاقف نعلن هدالد نمرابحالا |
 ةمأ ىلا كني دن كجرح ا يدلا ائاءاطمافي رشا ديسانم نكي اكل لوقي ه.أ لجرلا هل لاقف :
 لقو كننمرفي الل هب وت رطب طحت هيلا تعجر ناو للاق مب لاقاعح ار كارت 7 يمك هل لاقم دما أ
 كلأساو ىسوأ رجلا قرع يدلاب كلل ساو هما ىف لا ىمومدر ,يدلا كلأسا فمك كل لوقيهل ١

 دهاتمات ناهننااتكي دحت تسلا ! ا ءيت لك لع ابيه تارمعن ىسوحىلا حلالا لا يدلل ا
 0 نوب ماحي تلتوهتلةحر د كا نولحدي تلتوباسح ريعب ةنكلا نواح دي تلتف تالا: اةثالث

 | هذه يا يبيلعح تك كلل لوقي هل لقف مب كلل وقيس هناف ةنخلا ىولحدي ريس باح ْ

 رابحالا 0 رم رمع نا كلذ 0 رمو# تكش تالتالا |

 ي نوكي ناىك نارمح ننىىموه .برادش دع دقو وسو هيلعمنا' ىلح يبنلا تكر دابهكأي ُ

 ! ِق تليسا عودي ىلع است له يم ريح وهو هنع هنأ ىحر ركبانا تكردا تودي ظ5 ملك همايا :

 هتدجوم رمالا فيك لوبا ىتدتعتت - < يلام“يلعد طوعتالل لة ريسماوملا ريما 3 لاش ىعايأ |

 أ( طرقلا ساس نعنارافلابج نم ربطي مد ادإو نمةوهعلاو قلخل اديس ناةاروتلا ييدااك 1
 ا ضسقي ماري همأيأو هن ورح نوكتف ةييط ىلا ل اقيم قبل اوديحوتلا ربطيب س دلل يدار نم ا

 مايسمك لاقا ذامرمعلاق حلاصلا يشلاهدع يلب تب لاق اذام2رمع لاق اه. نهدي و اهي |

 هارهذأو همعهلا !ىدررمم لاقعدي دخل اىرقلا دس نم يلو ة سكك لافاذام رم لاقاعبتم تو ٠
 لاف مرككاو ايلا باس يبيت لاقاذامبت مع لاق ديهش لقي عابعك ل افاذام# |

 ءاضيبلا ةحرحلا سحاص يبي مت بك لاقاذاممت رمح ل !اقامولطم لتقي لاقاذامم ناتعكاذ رمح ا

 تبعك لاقاذام تنسحلاونأ وه رمع لاق ماحلا لعلاوماتلا ىرشلا بحاص ءاوسااو ل دعلاو |
 بعكأي كبسحر مج لاقماشلا ىلارمالا لقتني م فمك ل افا ذام رمح لاقا ديعسا ديبهش توم

 لادلاب رفدلاو ٠ ءافلحلا نع دنع هلا ىر رمل أس يدلا فقسالا نعىئوري اذهلتمو |

 ديدحلاركذ نع ضرعا اعضاوتا امضاوتهارفدأ و دنع هلأ هلى خر رمح لاقاغاو ر رقد ديدحلاونتنلاةلمثلا



 لا ل

 بمكل لاق نايفس يلا نية واعم نا ىورامكللذ نمو#هسضرك 5 ىلا هس ابّةدشو هتافص ساعت
 دوهلا نمالجر هلركَّذف هعم كمالكم عمال ىموم ىلعهثا لزنا اب سانلا عا ىلع ينلد رابحالا
 ىسومل جيلا قرف يذلاب كل ًأسا رابحالا بك هللاقفايهنيب ةي واعم عمجل هيلا هصخششاف نهيلاب
 ةماريخي# ةموحرمةمأ دجايفا براي لاقوة اروتلا يي رظن ىموم نأ لزنملا هللا باتكيندجت أ
 بانكلاب نونمْوي ول والا باتكلاب نونم وب وركمملا نع نوهني و فورعملاب نورماي سادلل تجرحا
 دمحا ةماعلاقيتما براي مباعجاف باذكلا روعالا اولتاقي ىتحةلالضاا لحا نولئاقي رخآلا
 هللا باتك يف دجت أ ىنومل رجبلا قرف يذلا هللا كل دشن ربحا ب مك ل اقتكلل ذدجا م ربحلا لاق
 اذاومقاربك ف رش للعم دحا ف رشا اذاةمادحا يف! بر لاقفةاروتلاي رظد ىسوم نالزنملا
 ءاملا نودجيال نيح ءاملاب عربطتك ةبانجلا نمهب نورهطتي روهط مل ديعصلا هللا دمحاي داوطبه
 ربخلا لاقفدمحا ةما ملاق يتمأ براي مهلعجأف ءوضولا نم نواح مرغ دجسم يبلفاوناكت سيح
 نالزملا هللا باتك يس دجت أ ىمومل رحبلا قرد يدلا هللا ك دش !بعك لاق ةكلذدحا من |

 ةنسح هلت تك اهلمعي ملو ةنسحن مدحا هاذا ةمادجا يف بر لاقفةاروتلايبس رطد ىسوم |[

 بتكت مل اهلمعي ملوةئيسب ماذاو صعض ةئايعبس ىلا اهلاثما رشعب هل تفعضا ابلمع ناوابلتم |
 كلذ دجا من ربخلا لاق دما ةمام للاقف يتما مهلعجاهاهلخم ةئيس هيلع تدتك"اهلمع !ذاعهيلع |

 ي رظن يمومنالزنملا هلا باتكيندجت أىموملرحبلا قرفيدلا هللا كدشنا بمك_لاق
 اهيلع نورجئوي و مهنوطب يف مهءاقدصو مهترافك نولكسص أي ةمادج ايلا براي لا ةاروتلا
 مهنيك أسم اهنومهطي مهما كلذ ىنعمو «كلذدجا من ريملا لاقه دما ةمامعلاق تما مهلعجاع
 هللا بتك ىلا ب وسنم وهامبا ذه ريغ تي دح يف ءاحو لدفي مالا نم هريغ ناك اك اهنوقرحيالو ا
 كلذ نمو#+ايادملا نم لكي امواياصغلا ظيللا !ذهبدارملاه مهنوطب يمهتادرقنولك أيةفلاسلا |

 يبا تاماظ هيلع متخي واتوب تلح دي ةاروتلا نمرغس جال ناك لاق هنأ رابحالا بعك نعىورام |
 هللاال اهلا ال نأ نو دهشي مال اريخ هتمأو ءايبنال اريحوه نامزمارخ أ يف جرجيايبن نأ هيفاذاف هد
 نوت ًايمهفحاصم هيولق لاعقلا يف مهفوغصكة الصلا يف نوفصي وفرش لكى عهللا نوربكي
 ةكم هداوم*اخروةدش لكل عما نودمحي نودامللا هتماودم اهعس!نيلحمارغةمايقلا موي |

 ننقكم مهيلعدثا لنحت حامرمهعمةكئالم مهيدي !نيب والا اودع نوقليال ةباطدترجم رادو
 بون ذب مهنمةلث يق أت باسحر يغب ةدجلا نولخ ديف مهنمةلث يق أت ةدجلا نولخ دي اهخارف طريطلا
 دةماندجو انب ر نولوقي ومهنونزيف ملاعاىلا اورظن اومونزفمهياوبهذا هللا لوقيفماظعاياطخو

 سطام _ هلال هلاال نا نو دشي اوناك مهنا ريغ لابجلا لاما بونذلا نم ملات دجوو مهسفتا يعاوفرسا

 تيم

1 



 و ١+ 26
 ىور !ىور امشللذ نمو *يلرفك نكد نكد ةداهشلا يل صاحا نم لم لمجال يلالجو تر عوهلالوقيف |

 هم اا 0ص انا ىري اهفتي ًارايهدحا لاقعا هنمسي رقرابحالا بعكوأ الج نيلجر

 لسميسشاوسادحتما اروارو“ ارون مهعابتال تي ًارونا ارون نارون مل مهلك ييينلا تي ف

 ا هللا قتا بعكل لاقف ناروب ناروت مطو هءابتا تب , ارو روناهيفال اهدسج الودس ًاريةرعت نمامو

 أ تكلا ا اهتيرأ أ ام ىلعام- ت رمح ماسأي زر يمماما لحرل!لاقد دب تدحتام رطباوهللادبعاي

 ىلع لرمملا هللا تانك ىلإ اذه نان ارم يسوم ىلع ةاروتلا لرتاو قمحلا» ادهم تعب يذلاو

 يسوم أ لاقدلا رابحالا باك رع لوح سقورامشلا ة نو: ترك 95 ارم تب ىسوم |
 لاتما رولا نم ملل ءا يالا بوق لتم بمولق موق تعب حاولالا يفت دحو يلا براي_بلاق |

 يقء! براي مهلعجاف م مولقي يدل' رومان م رحشلاو باودلا مدحت داكت تايسارلا لايخلا
 لاق ملاهعأ لتماولمعي نأ ليث ارس' يبرم تح كالذاوعل ب تراي ىموم لاق دمحا ةمامم لاق
 :( يدلا ايدلا ميعب اوكرت ميال اوعلتاما وعلب كئاوا تيلمعا اع رممت داكهءاينال' نا ىسوماي |
 : تدبلو بايتلا رم+ايعلاو ريا نم رتل !اايندلا نم مبتدع نأكو ي ددعأ ف ف ةيعررمطتلذحا 1

 هيلعر ورقي ةسايخىشاجلا ىلا تعبي نأكل قر هنا مي دقأو :؛ىورامكلذنمو* يمايدلا :

 ىلأاو وعح رةيوذي ريامأ ولعت ذاهدرسسع يقهلعا كك سألا لعا نميتاجعان اكوهريغو ليجمنالا ١

 | اولاقىىتاجلا ىلع أرق مدح ' بههميد ءالملاموي لاف ءاويتاح لا ىلع ة ءارقلل مريع تعب ول قره |

 ٠ ين رمت الاهل لاقودب اللخ هدحا ىلا اوراشاه مهل ليغ نع مل ٠ -ممرضحادةسمامتلا سقرتع م

 | دقوماوعا ةعرا هددعيماة«دعب هلع ارم لشن نم رجا أنا كالما ايا ىلب لاق يت احلا رعأ

 1 يدلايبرعلا اذه م لهرصيقأا لاقدرمأ منه ثلملا يلأ اسيءيشتيأ :١ مف هلكءرما تق

 بكري يلرعلا يبنلا د١ ارق يريع هدمع سيلو هماما ليجتالا مصوهنا عب لاق يهنأ 7
 '( نم ةعاسلاو يسع نينا فموقي ءايسالا ريح وحو برتي ىلا ةكم سحري ريش ١ رجيو ريعللا

 : نو لكتي دمج باعت ا ترصحو هل اا ادهزعي هع اارو كالهدملاج نمو دهر دعب اوهكردا

 يذلا يلرعلا يبلاهنادهتا لاقت هعومدب هتيحلل ١١ ىتدهاكن !انأطح دق عنب اهبطاشته دنع
 ينساتيالو يكب نضايملا الواو يتاحلا ق ةدح رصيقْلا لاقت ءايبالا ريحوهو ىديعدب ر رسما

 :آ لاقو ماطاو ىللاو متم ىلا هيد رباعي سوهقي همت ترباع أل بيد تعلاح لترا مورلا

 | ال رمديقلاهل_لاق» ادهم تعبتال كالملا ى الح رك ينالوا لاقفتنا نيدتيت' ىلع سامتلل
 || ىلاق هب قاعللا دي رايفا سامتلا لاقققا و' تكت تيح ىلا دحوتو مورلا نع كرما مكاو ينحت
 1 رصيقلا كللذ غلب وموق هلادعا ءاقلبلاب ناك الف لسو هيلع ىلص بلا ىلا اييوتم_مذن هذا



 3 ١1 ع

 مهبلصق مهب رفظف مهبلطف هب مهلتقافيدبع اراتقنيدلا يلطا نر ا ءاقليلاب هلماعىلا لسراف

 اك مدنعاتك نوثراوتياوناك تن ارجن ءاسور نا ينغلب لاق قادت”! نبا ءاورامكلل ذ نمو*#مبلتقو
 ادلب يتلا متاوحلا عمامتاخ بتكلا كلت ىلع متح هريغ ىلا ةساي رلا تضفاو مهتم سيئر تام

 هنبأ هل لاقت رثعف ىع لسيما ىلصدلا لوسردهع لعناكيدلا سيئرلا جرفتاهرسكي :

 ىمعي من ناشد يف هعساو يبهنأ» لقنال هوباهل لاقم سو هيلعإ هللا ىلص يبتلادي ريادعالا سعت

 هيلع هللا لص يلا 5 اهيفدجوف حاوحلا رسك نال ةمههدبال نكي تاما بتكلا

 لوقي يدلا وهو حجو همالاسا نس و ملساف

 اهنيج اهنطي يف اصرت اميضو اقلق ودعت كيا
 اهني رييدلا معلا ١بهذ دق ايد ىرامتلا نيد اهلاحت

 تاقفارب ,ديحايسي تلح لاق دهارلا بير دابا ن'نمرشبلا ير فلن 0 امرك ةامش اذ نمو#

 رطسا : ةعب راهي + ةقرو يلا جرحاهأهتاهتاةيبرعاي مد لاق ةدئاهدل كدع ًاهيلع ميقلابه بهارال
 ايناللاهلاال هلثأ انآ ىلاعتو كرابت رابخلا لوميا لوألا علا ىبدةلزمملا كلا ماهل كدف

 نودماطلا هتماتلاتلا رطسلاو يلوسروي دبع رائخلا دمع نارا ولسا رشال يد

 نا ريا باعصا ءاورام كلذ نمو سعت اًةاعر سعتلا اةاعرعبارأ ارطسلاو نودماطلاهتم

 تترويف'نيسم ئملاريمااي لاقتري دلاهيقمأ 0 داس اح ىلا لرت ههجيوهللا موك ايلع ينم * ئئاريم'

 تاهمن_لاق كيلع هتأارق تئص ناف مالا هيلعهسملا تاما هبتك ادق اءاتكي ناب ؟نع
 نييمالا يتعابشنأر اج امري ةامىفق يلا شدجلا هيعأ داق ب انكي ا ا :

 الو قاوسالا ياباذطمال وامل ءالواظمال ةدللا ليبس ىلع مل دي وةككاو باتكلا مىلع ”الوسر
 للذت دوعصو رشو طوش لكي هلل نودماطاهتما مشصي و وفعي نك وةئيسلا ةئيسلا يرجي

 هباصص ارك ٌدةقباسلا ىكلا درو دقو# هاوأد نم لكَّلع هني درسصمي ليلهتلاو ريبكتلاب مهتسسلا
 وعاش م

 لاعب نم روب زل | يفانبتك دلو ىلاعت هلا لاق ضرالاةتاروبهتما دعووإل و هلع هلا ىلص 0

 نع نع هريسفت يف ما يبا نما جرخأ :*نوحلا صل يدابع اهني ضرألا نأ ركذلأ ْ

 نال بقهملع قباسوروب رئاو ةاروتلا يف هىاعس هلا ريحا لاقي لا يا معهللا يفر سابع ا
 نعمتاح يبا نب !جرحاو*ضرالا سو .ءيمها صد ما تروي نا ضدالاو تاوعسلا نكت

 لاق « نوحلاصلا نحن لاقفا نوملاعلاي دابعابثري ضرال انا )ىلاعت هلوق ارقهنا ءادردلا يلا
 نوسم وةئام وهو د هروب زان نم ةةعسل ىلع تفقو دقو تلف ىربكلا صئاصاا يف يطويسلا ظفاحلا

 بس ك1 م ع



 دي لفل ا 00

 | دكدعب نم ساغلل هلقيلق نايلسر و لوقا ام ععما دوا داي هصيامةع ارااةروسلا يفتي ارو ةروس

 سنانب عيب رلانع ركاعنا جرحاو* هتماو سو هيلعدنأ ىلصا دمه ابشروا يل ضرالان ا |
 نب !جرحاو * عفن عقو اميارطقلا لتمقيدصلا ركب ينال اتملوالا باتكلا يبروتكملاق |

 موقلا رخأرم يشدرصبب ىجرت نولك أي موق هيدي كمي و رم تت |لاقةركب يبا نعرك اع |
 *هقيدص ملسوهيلء هللا ىلص يبنلا ةيلح لاق بعكلا نمكالبقر ارقث امك دجت املاقم لجرملا |
 باطما نب رم انريحا لاق -!ندي ز قي رط نيك اعد رب اوةسلاجلا يف يروني دلا جرحاو
 | ءامق تين ةكمملااهتمانج رحالع ةيلهاحلا يماشلاىل !ةراجت يف شيرق نه ساد عم تجرح لاق |
 ا 0 اذا اهقاوسا نم قوس ينل يفاهلاوب كحل يلاعحا اي تلقف تعجب ةحاح |
 ١ يلا عمدت ضع ىلع هصعن بكارتم بارت اذاعة سينك يلح داف هعزادا تبه ذم يقنعب ذحام ا

 | ا يناناع عصا فيك ير ا يركفتا تسل بأ ارثلا اذه لش لاقوالينزواسامو |

 || اه تنرصمم رهاب و يس ار طسو اه برصف هعباصا مه تاي تجرحا كر كراميل اقف ||
 ينليلو يعول ةيقن تيشمق كالسا ن ءايردا آم يهجو يلع ترحم رتشادق هءامداذاع هتماه |

 | ايه كلجياممللا دبعاي لاقف لحر يملا جريت هلط يف تااطتساو ريد ىلا تيهتناو تعيس !ىتح |

 ! لها زعدق اذهاب لاق مت م هصفحو رطملا "يب دعصو ب'ر شو ماعطم يف « ءا يناعع7أ نع تلاص تلق 0

 || انحرت يدلا كلنا كتفصدح ا يفاو ب اتككلاب يبم عا دحا صرال ا هحو ىلع قبيل هنا باتكلا ّْ
 | كما املاق بهذم ريعي ترهذدق لح اهيا هل تلقد دبل هذه ىلع ل غتوريدلا اذه نم |
 | سيل قر ياباتك يريد لع يلب تك اه كش ريع انبحاص هللاو تبا لاق ئاطحلا سس رمعتلق أ

 || تيتكت تاع تلق كرسي سيلفر آلا كنت ناو ديرئامويه انحاص كتاف ءيبتديهكيلع |
 ١ كلذ سدقلا ريد يبحاصوهو صارا' كتالذهاتا هتفاداح يماشلارمك مدقا]ع هيلع تن مدل

 | هللا وخر دوعسم نبا نعدم نبا جرحاو*«هعيدحا ةدحي أشنو هدم بصر م .راط باتكلا |
 اولاقع ءادو- ةماش هذففب نارجت لهاى رههْذُخ نع هب وت م دكتافا رع رمت كر لاقدنع |

 نع ب ةوح ى رهش قي رط نم ميعبوبا جرحا و*ادضرأ نمانجرحيددا اناتكيدحميدلا اده
 لحر ديىلع ةحوتتم داللاهذه نابتكلا هذهي بوجكمه.اماتلاب رمل تلق لاق مك |

 بي رقلا دلعي تلاجيال هلوقو هتين الع لتمدرس نيرهاكلا ىلعدي دش نينموملاب ميحرن يطلاملا نه

 ا نورابتم نولصاوتم نوةارتم راهتلابدساو ل ايألا, نابهر ,هعابتاه دنع قحلا يف ءاوس ديعبلاو ا

 ا دمع اتيبثب ان”رواتفرشواع نك اوابزعا يذلا هثدجلا لاقدشاوي لل )اق لوقنأءىق - ١ رمج لاق

 ا رم نبا نع ب يعش نب ربا جرم ,ميجلأن ,؛اومد > نب دايبعنعرك اسع نا 1 جررحاو#ملسو هيله ىلع



 اما اولاقهتعنفانل هتعنأ لاق باطلا نن رمع لاق كبحاص مسا امواولاق ديلولا نب دل ا لاق كلعسا ْ
 ايه لجر لكذ ىرحالا لبق حسشت ةني دم لكس كلا يف دجئاناف رمع نككوايهقفت تسلف تنا |
 اولاعت م اهوحتت ماوي هذا» سدقملات د لبق هن ةي راسيق لا باتنكلا يدجتاداو هتعنب هتعن |
 هللا ىلص هلنالوسر يوتا لاق ريرعلا ديعز درع نع يوغبلا مساقلا وبأ جرخاو* كبحاصي ا

 يعي نيمالا لاق هدعن نه تادرق اذايدو يل 'لعا نم ناكو يرج-ا تاب رقي دأ ليق ل وهيلع

 | نشكل يق نانع ينعي رهزالا لاقمدعب نث لبق رمع يبعيدي دح نم نرق لاقد دعب نمث لاق ركبأبا
 نيعجأ مهنع هلا يبدو هيلعرصتاوالا ادحا زرابي ملهناف يلع وهو رودنملا حاضولا لاق دعب

 هي يناثلا بابلا 9“
 ملسو هيلعهللا ىلح هن رئاشنلا نم مدقلام ريغ دوهبلا رايحادب ريا ام ضعب يف

 ا نم نايكلاو ىرا هلا نمنابهرلاودوبينع رايحال تاكو قمصا نب !لاقماشهنءا لاق

 || دوهينمرابحال اما هبامز براقن م هتعبم لبق سو هيلع هلثا ىلص هقن' لو سررءاد اور دحت دق برعلا
 مييلامهتايبن ادهع نم ن أك اموهبامز ةعصو هتفص سه مبتك أو دحو الهى راعملا نمرابهراو
 بسحتال .تداكا مهلا نم قرتسقاهه سلا نمنيطايتلا هب وتناه برعلا نمراهكلا ماودي
 نع

 ( ىلاعت هلأ هثعب ىتحالا:كلدل برعلا ىلت الو هروما ضع ركدا بس عقي لاريال ةنداكلاو
 |١ تناك دكت الملا نانو رمت هيف اذهو يباحلا لاق اهودرعد نورك ذي اوداكيتلارومالا ١ثالت تعقوو

 أ دويهلا رابحا عا ناكومالاس نب هللا دبع مهنف *هدوجو لبق ءامسلا ي لسو هيلعهنلا ىلص هركذت
 |( هنع ىور هللادبع لو هيلعهشا ىلص يبنلا هاهس نيصخلا هعما ناك و قي ددلا مسوي دلو نم 1

 يأ سانلاهيلا لفت ةنيدملا إو هيلعهللا ىلص هللا لوسر م دقاملاق هناريسلاو تي دمحلا ءاع

 | سانلا اهيااي لوقي هتمهف با ذكر يغ هجو هنا تفرع ههجو تيا راط هيلاىق ا نمت كف اوعرسا |
 | مالس ةدحلا اولحدت مأيل سانلاو ليللاب اولصوماعطلا او معد اوماحرال ااولصومالل سلا اوشفا أ
 | اولحاف يتيب لهاملا تعجر مث قت ثج كلناو اقحهقلا لوسر كءأ دهش'تلقكللذ ددعف ||

 | ينتدحاك هني دح نم ناكو قيس نبا لاق هتريس ينماشعنبالاقو» دوبيلانم ىمالسا تقكو |
 | هلا ىلص ثا وسرب تعمسامل لاق املاع اربح ناكول-انيحهماللسا نعو هنعدلها ضعب |
 هيلع اثماص كلذلا ”رسم تنكقدل فكوتن انك يذلا هنامزو هعماو هتفص تفرع طسو هيلع |

 | نماكلا لسراكو مولان فدقلاب دوهيلع هلثا ىلع هيمو هتدالودنع تيجح 5 كلذ



 ليقأ فوع نب ورم يفب يف ءايقب بلر اله 5 ةديدمل الو هيلع هل ىلص هدا لوري دظتح |

 ةلاح ينحت تراحلاةسا ةدلاح تتداول امءاينةلحح سأأر يف اناوهمودقب ريحا ىتح لح

 ١ تعع 1لربح يتم يلتسل اقف تراك لو هيلعدملا ىلصدملا لوسر مودقب رمل تعم” 5
 | 505 لاق ثدذ ام ادق لارا يسوق تحت تك هلو هلل كيس يردك ا

 ا يحأ ألن! يأ تلاقي لاق هب م أثتلعب هيدىلعو ن !رمع نس ىيسوموحاهظثاو و وه ةمح يأ

 لافاؤأ كانهت لاقل اق مسام نقع لاق ةعاسلا سف عم تسعي هذ أرحم اكايدلاينلارحأ

 لاقاولسا» مهترماه يتيب لها ىلا تعج تسع لو هيلعمقلا لص ملا لوس ىلا تجر حت
 ا دو َُن ! هيا لوسراي 7 تلقف ملسو هيلع هللا لص هما لوس تش دوبي نم يع ءاسادتكو

 اا فيك ك ورب ىتح يع ملأ أستم سبع يببيعت و كت وين صضعب ي يباح دن نأ 6 ف تمووف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلح داع لاق ينوب اعو ينوتهمدنا ولكنا يع 4 يم مؤ سأم ا وطعب نأ لبق هيف

 اوناق كيما ننيمملا لحر يعاف مح لاق تمول اس هواك هيلعأ ارح دو هتويب طحت ف لسو

 :| دو مايل اقم لع تر مملوق نماوع هالك لاقاللعو ايريحو انديس ناوان ديس

 ا فيس ؟دعانو تكسو دع هلال اوسردنا نو.لعتل نأ هلاوف هن ؟2احام اليقاودنلا او أ

 | يلاومقوم دك 5 رماة ةئفدعرعاو هق دصأ ودب سو أود لوسرفلا ديش ايفافهتعصوهعساب ةأروتلا

 '| بدك و ردع نهاد يم موقممأ هللا لوس رايدكريحاملأ ملسو هيلعدملا ىلص هللا لوسرل تلقف
 ١ ل م2 تراخلا تعب ةدلاخ يبمح تل ساو يت لهامالاساو مءالاسأتربظاو ىلاق روشو
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 ' يح هلل ارانع نم ناك نإ ' م د ١ لق ىلاعت هلوق ريرعلا هباتك يق هللا لرباو ايماللسا

 نما هلثم لع ليئاَرس!إ يب ب "نم دهاشَدهَشَو هب“ مث 'رغك مش لوسرلاوا باتكلا

 | كلذ دعب ةريتك تاب يهمل لو اونيمل بلاط موق يدي الَْشأَنا "ماركتس او

 ىلاعت اوفو باتححصلأ لع دنع نمو كيوي اًدييش شب تك لام هوفاهم

 انم !اوُلاق يلع ىلتيا داو نونمؤي هب هلبق نم باتكلاأ مان نيل :

 نق هر نو تأ نيمللسم ا

 بعاوملايف لاق لييئاَرس يبد اَمَلع ةَملميْن أَ أي امل نكي
 ءدج نع مالس لمي هللا ديع نب ةزمح دق قي رط نم



1 

3 
 هلا لص يبدلا ل لاقف هيقلف جرخ هك سو هيلعدمل لص يبنلا جرس مهم الماما الس نبهتلادبع

 | لهىسوم ىلع اروتلالرئا يذلا هللاب كت دشام لاق ب لاق بيوتي لهاملاعم السنا كد !لوهيلع

 ١ لي ربجدل لاقف لسوهيلع مقا ىلص يبنلا ىلع ترا ًاهدمشاي كب ر بس | لاقل باتك يي يتفص دجت
 | مالسنبالاقف ْدَح أ! ةوفك هل كي1و ذوي لودلي مدعما انشأ دح أ تاوهزق

 باتك يفك تنص دج ال يفاو نا, دالا لع كني د ربظمو كربظمهللا ناوهثلا ل وسركا دهشأ

 سيل لكّوتملا كتيعم يلوسروي دبع تلا اريدنوارشيموا دعاش كانلسرا انا يبنلا اهيا اي »هللا
 هنئاهضبقي نلو حفصي و وفعي نكلوابلتم ةئيسلاب يرجيالو قاوسال ا ين باخسالو طيلعالو طفب
 ٍ لاقانلع اب ولقواعمانا ذ اوايمعاسيعادب مستفي وهطأالا هلاال اولوقي تح ءاحوعلاةلملا هب ميقب تح
 20 تن ولا: نم ةَمحَراَمِبف ىلاعت هلوقل قفاوم طيلغالو ظعب سبل هلوقوين ااطسقلا

 : امتد ف
 اهدحاو ةاطغم ةاتعمي اأ_ةلعابولقو لوح ”نماوضعن الو بقل ظِياَاَطَم تك

 1 همالسا متكو ك4 5 امالاس نبا ن'لعلدب ادهوىغتنا اهريغوفيسلا فال اءةممو فلعأ |

 | كاناسيفا لسيما لسيبا مقحا ل2 ريح لاقءالسنءا نا ةيوبتلا ةريسلا ينلاقو
 هيب اىلا عزني دلو لاب امو ةنجلا لهاملك ايما واوا اللا ن يلعن تالت نعأ

 ينمب كاذمال 5 -راالاقف انآ ليربج نوبيفردحأ لو هيلع هنا ىلص يبنلا ل )اقفهماىلا وا

 هيلعهمأ ىلص يبنلا ملطي هنال ليقو ك الملاو ىلا لربي هنالك < ال1! سمدوييلا ودعلي مج

 لولاماو برغملا ىلا قرمشملا نمر تراس ةءالالو وااما سو هيلعهلنا ىلص لاقت عرس ىلع لسو
 دلولا عزن ة ةارملا ءام لحرلا ءامقيساذاهدلولااماو توحلا دبكة واي رف ةنحلا لهادلك اي ماعط

 | دوييلا نس أرد اكو نيمايسب نن نوعي“ مهممو * اهيا دلوأ !عربي لحرلا ءامد ارملا ءام قبس ناوديلا
 : هللا لوسراب لاقفلسو هيلع هللا ىلس فا بلو سريا اج هنافمالس نسال مقوام لثم دل عقودقو

 هوا مهيلالسراوم ابسوهلخ دافكيلا ل روعج ري مهتأف اكد ي يتلعج اودوييلا ينعي مهيلا تعبأ

 | مههلا جرحا لاقف نيمايد نب نوجسانيضر دقاولاق ؟ كي ويبباكح نوكيالحراوراتحا ملاقف '

 || ةريس يفف مهرابحا ن نم ناك قي ريف ونمو *هوقدصي نأ اوبافعتا لوسرهنأ ديشا لاقو جرف ا

 لاومال ريتك اينغالجر ناكوأملاءاربح ناكوق ب ريفع تي دح نم ناككق حسا نبالاقماشهنبا '

 هنيد بفلاديلع بل غو هلكت يف دجيامو هتفصب مْلسو هيلعهللا ىل هلا لوسر فرعي ناكد ل رز نم ا

 َن | نوملعتل مكأ هلاودوهب رشعماي لاق تس موي ناكودح أموي ناك اذا تح كلذ ىلع ل زر ملف |

 لوسرت | ىتح جفت هحالاسذخ مث ك] تيسال لاق تيس موي مويلا نااولاق قل يلع دهجرصن



 | د.سحل يلاوماقمويلا اذه تلق نأ هموق نم ارو نم ىلا دهع ديعودح ايل وهيلعهللا ىلص هلا ا

 نأ ىلص تنال وسر ناك لق ىتح لئاق سادلا لتتقاايلف مل- اوهلاو 0 رااماب 0 ا :

 أ ةماعق هلاوما سو هيلعهتلا ىلد هللا لور ضبقودوري ريح ى ة. ريحت ل وقي ينغلبابف 1

 ليق هنأ ن نميوبلا ريا قامشاة نمو ءاينمةيدلا وهلم سهل لو تاقدص

 امئاق علا وأوأَو "كي الل اووهألةلرآلكنأ ”شاَدرَش ىلاعتدهل لوق ل وزب بدس يف
 ها هم نمد

 نمني راح نا 'مالسإلا رش اَدنعَد ,دلانإ ريكتلا) رئئاوعألإ هل طنش ْ
 ةني دعم ذه هيشأ امرح -- الل اه دح لاق ةميدملاامدق ل و هيلع هللا ىبص هتعب انءيلماتلاضرا

 2 ةئيادملا الن يفد دوحو دوم و هيلع هللا ىلك يبل ماو رح مارا نامزلا رج يف جراخلا يبنلا

 يس سا ا سي م م

 انمأ ١ امانثريسان ا دلك كل ًاسالاق رم لاقدهتت أ هلاللاق سو هيلع هلأ ىلصو انآ راطظ هيلا

 لن أ هلد أدهش ىلاعت هلا !لر اه ىلاعت هللا تاتك يف ةدابسشلا طع ىعابربح ال اقم يفال سا لاقف

 ضع يف ءاد قحصا نيا لاقو # ا اها لعل و هيلع دم ىل هاه التف ةيالا 57 للرد

 ًايمرعي ءأيش نع راسو ةيلعدتلا ىلد هللا ل ور ل أد ويلا رابخا نم اي روص نبا !تاياورلا
 يبلانا ل سر كللا ديهمشا وهب اللا هلال نادت لاق ايققع انكثابع هنأ احاع هتوبم العا نه

 يا دح لاق قمم :س !هلاقأععلا .نمو# يليبم لا هيلع ىتموهمالسأ 'ىلعل ادراج 5 ىنالأ

 2 مأ هل يلأ دلو بحا تق < لاق اهما يشم اولا ةيقسح مصل دح اق 2 يا دع

 5 بسور مدقا لف تكلاق هندديلاذحأ اللا ايلدلو عملمق احشأا طرسمأب ف ' يم ىلاو هيلا

 تلاق سهلا بورع عم تكاقحا اهجري مله تلاقنيسلعءبطح'س رساي وبا يمحو
 ١ تنك اهيلا تشتم للاق اني وهلا نايشمي ىطنام توالكد آكيتاع

 'أ' لوقي وهو رساي نا يع تععسو تلاق مقلى ,مامهب ال امهم دحاو "يلاتمتلا ام هقاوق
 | هنم كفي اق_كاقملاق هتبشتوءفرعت !لاقهئاورع لاق وه وهأ بطحان.ىحييال |

 هيلعمللا ىلم هللالوسر مدق نيح رساي ابا يمنا تلاق ةياور ينو ءتيقباسُّشاو هتوادعلاق |
 ا اح دق هللا ناف يفوعيطا يبوقأي لاقف هموق ىلا عجرم هث داحو هنم عمو هيلا سهذةئيدملا لسو

 هنم جو لدول لسا سرايا قلطن !متهوفلاحتالو هوعبتاف هنورظتنت متتك يذلاب ا

 ينمطأ رساي وباءوخاهللاقف اودع لاز ال هلو لجردنع نم تيت ل لاقفهموف ىلا عج

 0 سوح يلا هيلع اذع فوغ م ورم يبا ف ءابق لوو هييدملا لو هيلعهللا ىلص

/ 
1 
 1 0 ا
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 | أيبح هاخأ رساي وبا قفاومت كمرطنال هللاولاقف كلهتال دعب ت تاهف ينصعاورمال ا اذه يف
 (| مالسالانعسانلا دري نيدهاج سو يلع ىلص هللا وسر ةوادعدوهيلا دشا اناكق

 ا 58 زل باتحسلا لهأن ,مريثك واما قهاوم ناك موا يف هنا لرتافاعاطتسا اج
 2 ظل ها

 هلا رمل تسيب 3 امدعب نمت ميسقأ داتع [ نيم ادسحاراغك قياس 2
 : ؛ اكلت نذ ا يح لاقفاودعمل لاز اال هللاوىلا لاق اهنعهللا ييخر ةيفص تلاق ردلاةياوريفو

 | الي ةيفص تاق لمالا همالك الا ىلأي وهو هملكي يمل عجو فيسلا يبن اذهن ا! كسفنكلبهتو
 احم بطحا نب ىح نسحا امهللاو نلقي تاسلاج ريضنلا يب نمدوس تدجو ى ملل ناك
 ا يل تععم نهم زومع تلاقو بتكلا يروك ذم ينادهن راطستا اناوديحأ
 + ءوعيتاع ءايحا مءاو جرح ناد ءايدال اروحوهو برتي هترجترا دوةكي داوي دمحا هل لاقي برعلا نم
 راجانل ناك ل اقردن باح !نم نأكو هدعدلا ىمر ةمالسرب ةلس نعءاجام كلد نمو
 هل اولاقمراتلاوةنْطلاو "ناريلاو باسحلاو تعبلاو ةمايقلا ور ذه لهمشالا دبع ينب دوبي نه

 أ اهيف نوري رابوةنجاييمرادملا مهتوم دعب نوتعي سادلان ,اامك ا دهىرتوأن الواي كحي و ||
 هلودحي رونتمطعارانلا ثالتنم هطحمدل نا صخت ي'دويلوهن ملحي يدلاو رعب لاق ممايعاب ١

 لاةكلزتي؟ أأاموكحيو هلا وااقفادع راذا ثالث سوحسي ن ران هيلعهيوقيطيددأي أ هيولح د مت

 | متدحا نماناوكيملا رطشو اري نمواولاق نع ودكم ىلا هديب راش او دالبلاو طهرت د نم تعبي يب

 أ راهلاو ل ايلا فهئامهللاو ةللس لاق هكردي هرم مال هل !اده لكتسي يادغتسي نا لاق ١

 أ اينب رفك و هياتم ا انأنربظا تريب يدوهلا للذي اوهو سو هيلع هما يلصا ده دلما أ تعا ىتح ْ

 2 تلق يدلا تسل أ نالفاي كحي وهلاناقهادسحو |

 أ ين
9 
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 انيلامدق نابيلانسا هللاقيماشلا لما نم دوه نمالح رنا لاثدطي رق ينب نم عيش هب تادحام

 اندنع ماقاو هلع لصف سجل | ىلدي ال طقالجر اني ًارامهشاوأن ل .ريظأن يب ل نيدس مالسالال إبق

 ,| يدي نيب أوم دقن ىتح هللاوال لوقيهأنل قستس اه نابي هلا نبا اي جرح !هلاداق رطملاطخل اذا انكفا

 انتر رهاظ ىلاانب جرحي تاهجرر خت ريع ت نمني دمو رت نماعاص لوقيف مهل لوقنح ةقدص مك اون
 ةافولا هترضح مقةرم ريغكاذ امد دق قسنو باوسا ارمي ىتح ملحم نم حربي امها اوفانل ققستسيف

 ىلا 9 ا ارهمشلا ياللا لها نمينجرخأ هنورتامدوهي رشعمأي لاق تيم هنا فرعاملفأب دنع

 يب جورح مقوتايا ف كوتا ضرال هذه ت مدقامناف لاق لعا تنا انلق عوجلاو س وبلا ضرا
 هيل! نقيسلا الف هنامز مك دقف هعبتاف ثعبي نا وجر اتنك و هرج اهم دإبلاءذهو هنامز لظادف



 ل ل مل دل و اسم سف يجو بو ا ا م

 هنم كاذ مسن "اف هقلا# ٠ نمي ءاسلاويراردلا ىبسو ءامدلا كفسب تعبي هناك دوبي رشعمأي ٍ

 أ ينبةوحا -_لدهنم فن لاقةلطيرق ين رم احوإلسو هيلع صا دمت لورد تعب ا
 | ع ءامد أوزرحاف اوملساو اولرد هتفصب وطدنا هللاو ةظي رقيب ايأتا ددحاانايش اوناكوةطي رق

 يا تحوح لاق هنع ىلاعت هلثأ ىحدر بلطللا دبع نب سايعلا رك الذ نموت مييلحاو 0

 حطنا ي ماقد ناةلطتحهماباتك د روف برحر «نايقسولا هيهكر ينعاىلاةر

 دوبيلا نم ريحان ءاج ميلا لحا سلامي كلذ اتمه هلام ا :

 له هلا كتد2ا.ل اقع تاقهس ايملا لاق لاقاملاقيدلا ل حرلا ادهرع كيو نا يشلب لاقف

 نيمالا الا شي رق دتعدعسا ناك امو ناحالو بذك الوهن اوال تلقةوص كيحا نبال ناك

 ال تلقن يلعدري وين ذكيا نايفسيلا نمتيشع رس ل وقأن!تدراههديب بتكلهلاق ا

 انلزيم ىلا اعجرال# سم أبعلا لاق دوبي تلتقو دوبي تحب ذلاقوهءا درك رتو ريشا بتوو كي ١

 لاق هن موت ناشلامل تبأ ردق تلقم كايح انما ىم عرمت دوبهنا لصعلا اناؤي نايقسوب ١ ىلاق |
 الهلل! نا لعايفاالا يف عت ءاحةلك لاقل وش ام تلق ءادك يب ليلا ىراىتحهبسكاال |

 ظنا كم ملسو هيلع هلل صولا بلوسر حس الخس ابعلا لاق ءا دك ىلع ماطن اليح كرو
 يلا هاوي !لاقدككلا كالتركدت نايقساب ا اي تاقء دك نم تءاطدق ليلا ىلا نايفس وبا

 نيحن ميلا الم يريخلا عيتملا ١ رك مدادجايا راعالان راىوريامكللذ نءو*اهركذال :

 ىتح ءاجل دوريلا لا هككساو ةئيدملا بي رح داراهىذالا نمدوريلا نم نوقليام زاحملا ىلامدق |

 هرص لو س قع هقاطسم وأ داق رْفدقر دي نأ نم لحاشك الملا دوبيلا ءالع نم . ريع لحره لل اقف مهبل رع

 هي حامأن ريادي تعبي يون جابم ةرابلاو ذهو هوكص مرزع واهطلخ ىيصينا داس ظعا هتوق يأ

 همالسا يف عيت رعت ن نيو ةبتكلااكو عجرو سو هيلعمثلا لص ”يبنلاب عيتنم انءالسلاوةالصلا |:
 مسلا يراب هللا نم يب هنأ دعا لع تدهش هلوق |

 مع ناو هل اريزو تنكل هرم ىلا يرمم دم واق ا

 مع لك هر دص نعت جر فو هءادعا فيسلاب ثدهاحو ا

 مالا ريخ هيف هتماو - رويرلا يف تيم ةما هل ٍ
 : اضيا هلوق كلذ نمو |!

 مارحلا يف صخري ال "يبن  ميظع لحر مدعب قأيو

 ماعب هثعيم دعب رمعا | يلا تيلاي ادحا ىعس
 9 يذلا اذهو | ةياور يفي 3 لاقودويملا الع نماملاعناكو لوماش همنا ةنيدملا بيرت ن نماعبت

 لع سمسم سب ع صمم
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 ناو هترجمرا دهذهود.#| هعساوةكمم دلوم ليعامسأ ينب نم”يبن رجابمةدلبلاهذهناكثألملا اهيا |'

 هلتاقي نمو عيت لاقف ميظع رما ه ادعاوهي اصح نم ىلتقلا نم هيف نوكيسهب تنا يذلا كلرمم ١
 ةرع هل لاق ةرصنلا نوكتن ل.ل توقاذاو لاقةدلبلاه ذهب لاقهربق ني او لاق هموق لاق يب وهو
 | هل لاقاملو اهم هريساف هتقص نعمل أ مت دح اهعزاني ال ىتحريظيف هل ةبقاعلا نكت ىرحا هيلعو

 ىطمعاق انؤانبا وأ هكردنالعل انهه جربت نل اولاقدرابحا هعم ناك ة صقلا صقو ركّذ املوماش |'

 : راديث ليق لسو ٍميلعمها ىلص يبلل اراد”دعاوةنيدملاباومكش ةيراجوالاممهنمدحاو لك" 1
 | هراديفالا لزن اقهترجمن يح لسو هيلع هلا ىلص اهبل زن يتلا هنعمنقا يبءريراصنالا بوي ايفا |!
 | ثعب ىتح هيلع نوظفحت! وهنوثراوتي اوراصم لسو هيلعهللا ىلص ينلل م دنعماقناابانك بتكو |
 ٍْ جرخو ةبكلا اكو ةكممدق هنارك اس ءنبا ىورو هيلا ءوجرحاف رجاهو سو هيلع هللا ىلص |
 ْ انيوةلاد !نمافلا رشع ةنالتوىلا ةئاموناسرفلا نماملا نيتالتو لا ةئاميف ناكو برتي ىلا |

 | يةكحلا نع ملأ سفاهتماوحر حيال نا اوعيابتو ءازعلاو ءاكذلا - رم لحر ةئامع را عمجا اهرب
 | دم هللاقي جرخي يذلا لجرلا اذهب ةدليلاهذهىرشو تيبلاىرش كما اولاقفمهماقم |'

 ظ
 ا
1 

6 
0 

 ةئاسرأ ءانيبو لسو هيلعملا ىلص”يبنلل راد ءائيب رعاو مقينا عيت داراف ملسو هيلع ىلص |

 ا( الي رج ءاطع ماطعاو هنماهجو زواهقتعاوةي راج مهم ككل ىرتشاو راد مهن:لحر لكل راد :

 | تايبالاا هنءوهمالسا هيف لسوهيلعمنلا ىلص يبنللاباتك بىتكو هجورح تقو ىلا ةماقالاب مرماو '
 ئلاىراي هللانملوسر هنأ دمحا ىلع تدهش :

 نملالاو هكردأتثرا ملسو هيلعهللا ىلص يبنلل هعد دي نال اسومهريبك ىلا هعقدو ب هدلاب هقحو ْ

 عبت جرخو هني ديلعوهب نم اهنا باعكلا ٍيناكوهجو رج نيح ىلا !دن !هدلو دلوومدلو نم كردي |

 يف يئاقررلا هلاقءاوسةنس فلا ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلومىلا هتومنمو دنهلاب تاق برتي نه
 هيلاعفديذلاملاعلا كلذةي راسو هيلعمفلا لص يبنلل ميتاحانب يتلارادلا لوادتف يهاوملا حرش

 باتك هيلا اولسرا سو هيلع هللا ىلص جرح املومدلو نموهو بوي ايبال تراص نا ىلا باتكلا
 يقبفبوالا عيتباتك كعموىليل وباتناهل لاق لسو هيلعمثلا ىلص+ آر الف ىلا عمعبت
 | رثاكهجويف رام يفافتنا _:ملاقف لسوهيلعهلثا لص هللا لوسر فرعي م واركفتم ىلبل بأ
 || عيتب ابحرم لاق لسوهيلعمها ىلصءأ ارقالف باتكلا تاهدمم انا لاقف رحاسءبا موتو رخلا
 ا دلو نم مال باو الصلا هيلعهورصن نيدذلا ةنيدملا لهاو قصصا نبا لاقتا ارمتسالث اصلا خالا

 || ىلع هتممجل اقرقمةيوبنلاةريسلا فيس كلذ ركذ جرزملاو سوال موةئايعب رالا ءارملاكئلوا |
 ال لاق هنع ها يضر فوعنب نمحرلا ديعنع رك اس عنب اهجرخا امكللذ نمو* روك دملادجولا أ
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 اريبك انهش نراكو يريمحا نالكع ىلع تلرنف لسوهيلعهقلا ىلصهتعبم لبق نما ىلا ترفاس
 دحا كتم ربظ لهلاقومرمزوةبعكلاوةكم نع ةرم ينل أسف نهلا تثج اذا هيلع لزنا تنك
 تلزند هعج لقتو فعض دقو ملسو هيلع هلأ ىلص هتعبم دعب هيلع تمدق حال تلقع حي دفلاخ

 بستنا يللاقو دعقو دنتساو ةباصع هيلع دشع يف اك؟هوربحاو هدلوداووه دلو هيلع عقحاو هيلع أ |

 رهزاحااي كيسح لاق ةرهز نب تراخلا دبع ىوعن نمحرلا دبعانا تاقف شيرق اخ اي
 رهشلا يف تعب دقدنلا نا كرشباوكئبن لاق ىل تلق ةراجقلا نمشلل ريح يف ةراشبب كرشبا الا

 وعديو مانصالا نع يعاب اوت هل لعجو ان انك هيلع ل راوايفصهاصتراوايبن كموق نمل والا |

 | الودزالا نمال لاق وهزم تلقددلطبب و لطابلانعيهي ودلعفي وقمحلاب رع اي ومالسالا ىلا |

 || لجو ةعقول اسمح نر حلا ديعاي هلاوحا تناومتاه يب سوههلابتالو فرسلاسمالوةلات |

 ا ' تايبالا هدهديلا لمح اومرزاوو ضمأ تةعجرلا ا

 حابصلاو ليللا قلافو  يللاملا يذ هللا دهشا

 حان دلا نهى ادمملا ىلا ب سشيارق نم ةرسلا وذكيأ
.+ 

 حالملاو قحم دتريا < نيقي ىلاوعدت تلسرأ / -
 حاطلاب تللسرا كنا وه اير هننأب ديشأ

 حالملا ىلا اياربلا وعدي 2كيلم ىلا يعيفت نكم
 : هتربحاو همعهنثا يدر ركمأدا تيقل دك تمدقا]له تفرصناو تاينالا تطعش نمحرلا ديعىلاق ||

 .| هللا ىلص هنا لو ريف ارابعمللا يمر ةحيدخ تيب تينا'له هت امهلنا هععن دق دما ذه لاقفربملا |
 كالسرالاق٠ ةعيدو تلقم ك ءاروامتاريح هل وحرانا اقراحاهحو ىرأ يل لاقو كف لسوديلع

 !| نم ككئلوا يدها امو يلب قدص«نماوم ريح وخا لاقف تلساو هتريحاو اهتاه ةلاسرب لسرع |

 | لاق هنا اهنعمتنا يصر قيدصلاركب يلا نعووعسم نهثادبع ىورامكللذ نمو#اقحيفاوخا |
 ْ ملاءدزالا نمسيش ىلعتلرد سو هيلع هللا لص ينلا تعبي نالبق ةراجت ينهي! ىلا تجرخ |

 | كبسح لاق ىنام أتاظق ةمس نوعستو تالت نسلا نم هيلع اواريدك انعىوحو بعكلا ًارفدق

 | نب بك نب ورم نب رماعن ب ناثع نب هللا بعاد !ةرم نب ميت نمانا من تلقف ركم وبا لاقايمرح ا
 لعفا ال تلق كنطب نع يلا ف شك( لاق يم امتلق ةدحاو كييف يل تيقب لاقةرمنب ميت نب ديعس |
 هرعأ ىلع هنواعي مرحلا يف تعييايس نأ قداصأا حيت لعلا يدجايفا لاقعك اذ ليفريخت وأ |

 هنطب ىلع ميغ ضيياف لبكلا اماوتالضءمفاشكو تارمغ ضاوفنىتفلا امافلبكو ىتف
 ل تلا يضرك دلال خانت تبل كيعالةمالع وسبا ذو ةناع



 ١ كيلا مدقئميفاوةبمكلا برو وهتنا لاقف يترس قوف ءادوس ةماش ي أرف ينطي نعمل تغشكف

 اهف لجو زع هللا فخوىلنملا ةقيرطلاب كسقتو ىوملا نعل يملاوكلايا لاق وهامو تلق رما يف
 | تنا لماحأ لاقف هعدواجشلا تيتاّتيبرا نهلاب تيضقف هنع هلل! يضر ركب وبا لاق كاطعا

 || مولكو انابك وانابهروارابحا بحاص هنااهيف رك انايبأ لاقو رن تلقف يبنلا كلذ ىلا اتايبا ينم
 || هعابتا ىلا ارجو ارسسانلاوعدي هناو ناتوال ا هسيكتتو ةكمب لسو هيلعهشأ ىلص يبنلاروهظب هربخا
 لهجوباو ةعيب ر نب ةبيشيف ءاجخلةكم تمدقوهرعشو هعيصو تظفح هدعهّللا ىغرركب وبا لاق

 تدح له تلقف يلع نيطس شي رقتالاجرو طيعميللا نب ةبقعو يرتجلاوناوماتهننا
 أم تناالولو سأانلا ىلا هللا هزسرا يبن هنا عزي هللا ديعنيدهع اذهيظع رعا تدح اولاق رما

 هللا لوسر :رعل أ سا تبهذو مهتفرصوابجتت ترهظاف لاق ةيهنلا تنافتئجذاف هبانرظتدا |
 تدقفدم اي تلقف يلا جرف: هيلعبابلا تعرقف ةجيدخ ل زنم يفوه يل ليقف لسو هيعمل ىلص
 ىلاوكيلاهللا لوسريفا ركب ابا ايلاقف كاب أني دتكرتو ةبيغلاب كومهتادكموق ىدأن نم

 تيقل دق خيش نمكو تلقف نعياب هتيقل يذلا خييشلا لاق كتي آامو تلق هللاد نم اف مهلك انلا ||
 نمو تلق تايبال اك دافأو ينع كرمحا يذلا خيشلا لاق تيطعاو تذحاوت ي رتشاو هنم تعيو ١

 هلل الاهل ال نا دهشا تلقف يلبق ءايينالا يقي ناكيذلا يطعلا للملا لاق يبيبحاياذهبكربحا
 للص هنثا لوسر نمارورسدشادجاامو تمرصناف هنعمللا ىغر ركب وبا لاق هللا لوسر كناو

 ناءاحطبلا ديساي بلطملا ديمل لاق ايدوهي ناىورامشللذ نمو *يمالساب لسوميلعهما
 لاق مالغتحرابلا يلداودقل بلطملا دبعلاق ةحرابلادلوهدع مك دح تك ثيسدلا دولوملا |[

 نا نهادحاهتوب لعن دهشي تالت هذه يدوبيلا لاقأدقت هتيعملاقهتيعمام يدوهيلا
 بلطملادبعاي تماو هموق ةبايص يفدلوي هنا ةتلاتلاودهت هعما ناةيباتلاو ةحرابلا علطهمج |

 تبات نب ناسح نع ىورامكلذ نمو*مهرايحو مهميع“و مهصلاخ موقلاةبايصو ٠ مهتايص
 توصوعها داو هنم دعب !اتوص طق مهم ملاتوص تمع» ذاعراف للحا يلمل ين ا هقناو لاق هنعهننأ ىضر

 كلاماولاقودخارص اوركنأو هيلا سانلا مقام ران ةلع2 هعمدوهيلا ماظ نم حا ىلعيت دوهي

 نم قبب ملو ةوبنلادالا علطيال وهو علطدق رجا كوك اذهلوقي هتمعس ناس لاقكلليو |

 -ب ا

 سيق وبا ناكو لاق هبىقا ا. نوبجب وهنم نوكحتت سانلا لمؤ ناسح لاقدمحاالا ءايبنالا
 يدوبيلا اذه لاقايف رظنا سيق ايا ايدل ليقف حوسملا سلو سهرت دقراجتلا نبى دع ينب دحا
 ”يبنلاروبظهغلب الف هب نم واف هكردا نأ ىلعلو منصام يف عنص يذلا وهدجأ راظتنا قدصلاق

 1 نيلاو قييبلا ةياور فو ٠ ةيوبنلا ةريسلا ةيساذك * هي نم ةكمب سو هيلع هللا لص
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 أر املقعا راق وانيتس عيش نبأ ةعنيم الغل يلا لاقدتا هنعممأ يضر ناح نع |

 الق راق معسا اناو هيلا اوععحاف دوهيرشعم أي ةادغ تاذحيصي برتيي هتيسدوبم اذا تعم”و

 لاق رابحالا بك _:ىعو * ةليللادده يفهب دلويدلا دحا مجت علط لاقكلامشابو ا
 ملسو هيلعدتلا للص دع جورح تقو 11 رع ىسوم ريحأ ىلاعت هنأ ن اةاروتلا يفت ل

 كرت اذا اذكدعسا دنع فورعملا كوكلا را ةموق ربخا ىسومو همانطي نميعأ
 : هيراوتي ام كلذ راصو مو هةيلص هلأ ىلد دمخ جورح تلققو وبك هعض وم . رع راسو

 ةثاع نع هيبا نع ةورع “ ماته ىور اه كلذ نمو * ليئارسا يب نم ءالعلا

 : لص هللا لوسرابيف دلويتلا دليلا تم اه 1 يدوبيناك تل اقاهعمللا !يصر

 موقلا لقف 5 دوأوم ةليللا ميمدأو ل اه شي رق ر متعمأب لاق شي رق سلجج رصح لو هيعمل

 يف دلو كل لوقأ ام اوطعحلاو اورطنأ سأب الف مك أطحا ذااماريك اهلنا لاق لعبام هللاو

 بترعع موقلا قراتت# سرك ف رعاه كتارا وتم تارع 2 اهيق ةمالا اع هيه نين يب ةليللا هده |

 هلئاد.مل دلو دقاو مقفله مهم ناسا لكرب -!مطيزام ىلا اوراس الع هلوق سم نوبجت مثوميمل جم |

 ةيلارطب طنا ياو وهذأ لاقمو ريحأ» يدوبملا ف اموقلا قلطناعأ دمت وعم ملعب لطملا دبع نبأ
٠ 

 ثالت يدربيلاىأ رث هرببق ن ع وهتك دحر -اقكنيا أمل يجر 1 !واقوةنم اىل 4 ةناولج دم 1 1

 رشعمأي ليثارسا يب ل رمةوبللا هنلاو تبهذ لاقل امدلاولاق ىاعا اث هيلعايتعم عقومةماشلا
 ممرمحا نيدلاموقلا يناكو ب رعملا ىلا قرمشملا ساهرح جرحي ةوطس مكب نولعسإل هاو شيب رف
 0 أ نآكو مم ىلاعت هلئأ همم ةعيب رن مر ةيعو ةريعألان مديل وأ و ةروفملا ن ماشعشلا ذب ي دوهملا

 : يدوم 6 ناك هنايدقاولا هاورامشلاد ىمو*»» لطملا تراخلا نةديعاصي!موقلا يف

 موعتا ل طبق مسووينعمما لصد لوسرهيدلو يدلاتقولاي امويلا ناك الث مسوي هل لاقي

 ذه عيحانياكترحم يف هللا هده ةمالل او ده“ يب دلودق شي رق رشعماب لاق سب رق نمدحا

 : 0 ليقع لأم باطملا دبع سلجم ىلا ىعتاى تح اريح دجي الاومبتي دعا يف وطي لعجو

 هلا رءاسيربكآلاعبتت تا هلاقامكللذ رو ةاروتلاويبوهلاقممالعلطملا دبعنب هن' ديعل
 يقرلا دلاح نب يبي ندا اتدح ءالما نايلساتت دح لاقهلئادبعن. دمحا تي يدح ماني وو
 وعلا شيفا نع ياكل نع ياا اسد. !نعىصقلا راكب نب رك رمجا. أبا
 كاذو اهع ماتو ةشيخلاب رفطم تأ ىلعنرب يذ نبفعيس ريظ اكل اقا اهتعدللا خر ى مسايع

 هحادعو همت اهدارعتو ايف 98 مارش 1و برعلا دوفو هت |نيعنسب لو هيلع هاى ص يبل دل ومادعب

 / ني ةيماومشاهنب باطملا دبع دبع مهيفو شر رقدهومأتاف هموقرأب ب بلط يف هئ الب ن نم ناك امركذ ذتو



 دي ١11
 | ا يس 0 ا ا حملا

 ١ ةرهز نب فانمديع نب بهوو يرعلا كيع نب دعس 1ثبدلي وحوناعدج نبهنادبعو سعت دبع |

 ا
| 

 | نادمغ هللاقيدل رصق سا ريفوهو ءامدعب هيلع اومدقف شيرق هوجو 1رم سانا ي
 هني نعو هقرغم نمكلسملا صيب وفطني ربتعلاب خشمك الملا اذاف ملنذاف هيلع اونذ ًاعساف
 مالكلا ينذ ًاتساف ىلطملا دبعهنم اندديلعاولح داقث لواقملاو كولملا اني او لولا هلامث نعو |

 ا| اهيا تلطملادبع لاقي كلانذ ذادقف كولملاي دي نيب ملكتي نمت كنا نري يذ نيف يسد لاق

 هصوتر ج تركو هتمورأ تنالماتنس كعياواعينماعحم اشاعيفرال هث كلحادقهللا لراكإلل

 اهعيب رو برعلا كلم نعلل !تيب | تناف ندعم مرك آو نطوم بيط أ ي يف هعرق قسب ودلصأ تثينو |

 |١ دامعلاهيلععيس دلا اهدومعو داقت هيلايدلا برعلاس اركاملا ابيات ناود. يه يدلا 1

 هفلخ تنانمكالهب لج ماح ريح مهمانل ثنا واسري- كفلس دايملاهيلا اجلب يدلا ايلقعمو ٠

 ا انسيبايدلا كيلااع زنا هيب ةب هس وهلا مرح لهاشالملا اهيا نحس هفلس تن'نم ركذدسخيملو
 | تامهياو نري يذ نايس لاقت ةئزرلادفوال ثيل دفو سنوانح دم يدلا برك امدكل |
 || هيلع ليقا تداند امر لاقاعتسا نبا لاق ىانمد يعن: متاهنب فلطملا دبعاب لاق لاكتملا اهيا |
 | معسدقالرجءاطع د اراك وابا امو الحيروةقانوااه اوايحرع_لاقوموقلا ىلعو |
 | اذا ءابحلاومتقا امةماركلا كك راهنلاول يللا لهاوتن او كتليسو ل اقوا رةفرعو يتلا قمشامملا '
 مل نذئيالوديل !نوكصيال ربت اوماقأف لارسال مظرءاودوفولا وةفايصلار ادىملا اوصوا تنعظ |
 هسلجم برقو هاندا هلع لحدا“ مهود فطملا دعما ل سرا ةهابتنا مل هيتنام فارصالاب ا

 نكلودب جيا توكيل ريعولام ىعرس نم كيلا ضوعميفا بءطملا ديعاي هل لاقت ءالازقساو
 رمأ غلاب ىلاعت هلا نافهيفهملان ذي ى ىتح ايوطم ك دنع كيلو هعلط كتعلطاف هب دعم كنتادجو (

 ْ ايف اريحابريغ نود هانبقتح اوانسفنال هابرتحا يدلا نورحملا لعلاو نونكملا باتدكلا يدجاينا |
 دبع _لاقف ةصاح كلو ةماعكطهرلو ةفاكَ مادال5 0 ااحهيفاب جالس ا
 ١ مالغ ةماهتندلواذا لاق رمزدع ارعز ربولا لها دل ادفوهاقرب و رس نمكاملا اهيا كاتم يلطملا |
 | تيبا بلطملا دبعلاقةمايقلا يملا: مكوةاماا اتاك عينعك نيبال :
 : ةتراشب نمدتل ن هلالجاو هماظعاو كاملا ةبيهالواوموقدهاود. ب أ ام رحبت ادقل نعللا |

 أ( فلروبدمح هعما دلو دق وأ هيفداوي نيحاذهن زي يذ نب ف يس لاقارورسدهب دادزأ اميايأ
 | انم هل لءاجوا راهج هتعاب هلث او اوأرأ رممان دجودق همعوم دج ولف كي وهماوهوبأ توم ةماش يفتك :

 نمرلا دبعي ضرال ا ئارك مه-سيبتسي وض رع نع سادلا مهمبرضي وه ءايلوأب مهب زعياراصنا [
 هلعفيو فو فورعملاب ر أب : ل دعهكحو لصف هلوقناثوالا سكي و نارينلا دحي وناطيشلا ارجزيو
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 انو كيمك الءو ك دج دعسوكراجزعكلملا اهيا يلطملا دبع لاق هلطيي و ركدملا نع يعني و
 | فيس لاق حاضيالا ضعب عضوا دقف حاصفاب يتراس كللملا لبف كككم مادو كرمع لاطو كرما
 لاق ب ذك الب هدج بلطملا دبعاي كد بصنلا ىلع تام ال لاو ب جتحلا يذتيبلاو نزي يذ نبأ

 أ تسحا ليف كرما العو كردص جلت دقف كس أر عهرافيسلاةهادجاس بلطملا دبع رفع 1

 اقيفر هيلعوابجم# هب تنكو نب ايلا :اكباكامملا اهيامعن بلطملا ديعلاق كل ترك ذامائيش
 هتيعمو مالذي تءاجج ةرهز نبى انمدبعنب بهو تنب ةنمآيموق تارك 1: مةمب رك هتجوزف |

 فيس لاقفةمالع نمت ركدام لكه دو ةماش هيفتك نيد همت وادا هتلفك و هماوهوبأ تاموا دمت
 هيلع مل هلا لعجي نلو ءادعأ هل مهناذ دوريلا هيلع رذحاو كنياب ظفتحاف ىحكل تركّديدلا نا |

 نم دسامتلا مهلحدي نا نم تسل ينادكعميدلا طهرلااذهنودكلل ترك ذا موطاواليبس
 يفا الواو ماوانبا وا نولعاه مولئابحلاهلنوبصدي و لئاوعلاكلل نوغبيف ةسايرلا كل نوكي نا |'

 ي دجا يفاد هكلم راد برتيي ريصا ىتح ىلحرو ىليخمب ترسل هتعبم لبق ىجراتجتوملا نا ملعا
 هيقا يفآ الولو هترصن لهاوهربق عضومو هرما ماكعقتسا برتيي نأ قئاسلا لعلاو قطانلا باتكلا :
 نم ةثادح ىلع تلعالوهبمك برعلا نامت أطوال تاهاعلا سم هيلع رذحاو تاع آلا نم |

 لبالا :ىهةئاجمهنم لجر لكل مات كعم نع ريصقن ريغ نم كيلا ىراص يكلو هركوهنس
 رماو اريدع ءولمم شرك و بهذ نم لاطرا ةسمحو ةصق لاطراةرشعو ءامإةرشعودبعاةرشعو

 ] نم نوكيأمو هربخم ينت أم لوما س أر ناك اذادل لاقوشللذ فامضاةرشع بلطملادبعل ||
 شيرق رشعماي يطبغي الل لوقي بلطملا دبع ناك لوملا سار لبق نري ذنب فيسشللب»
 نم يبقعلو هرك ذو ههرش اع يطبغي نكلو دافن ىلا هباف رتك ناوشللملا ءاطع لي رحل كم لجو
 يو اذه دعب نيدلا بحت ي ديس_لاقنيحدع ولو لعيس لاق ك اذاموهل ليقاذا نوكق يدعب
 ىدحا يف نادهشا يلطملا دبعل لاق ربخلا ناامهمعهللأ يصر سابع نبا نع روهشملا تي دحلا

 هدنس ةوبتلا مالعايق يدرواملامامالا اذه نزي ذنب فيس ريح ىورو ةيسابعلا ةمالالاو ةوبنلالاقا5 لاك ةرهز ينب يف هللادبع يي ورت لبق كللذو ةوبب ىرحال ا يفواكلم كيدي
 انثدح لاق هيقنلا داني رمعانت دح لاق هللا همحر لش م نب لع نبد م نسحلا وبات دح لاقف
 نب حون نبنرلادبعابربحا لاق ىسصلاهب ردبعن دحااثدح لاق يدنق ةرعساا رع نب رمع
 كرب نع حلاص يبان ع يبلكلا نع مساقلا نيدما يبت دح للاق ريك نب رمعابث دح لاق ديبع
 هيلعمنلا ىلص يبنلا داوم دعب كلل ذو ةشيخلاب نزي ي ذنب فيس رفظالاقامهعهنثا يشر سابع
 نم ميعنوباويفاربطلاو يتييبلاو مك أخا جرحاو * مدقتاموحن لع تيدحلا قاسونيتسب لسو

 مس م م م م ل سس بيس تعلو



 نعامهنع هلا يغرس ابعنبا نع ةمرفعنب روسملان عام رفع نب روسملا لوم نوعيف قيرط
 نمملاقف دوهيلانم ربح ىلع تلزنف ءاتشلا ةلحر يف :رعاادمدق للطملا دبعلاق لاق هيبأ

 مث لاق كلض هب ىلارظن انا يلنذ ات 1 لاف مشاه ينب نم تلق مهما نم لاق شي رةنم تلف لو |جرلا
 | ىدحا يف نادبش ا لاقف يرح الاي رطع م م اهيف رطنف يرفغ*ىدحا حتففلاقةروع نكي لام |
 تلقاذ فيكم ةرهز ين يفكللت دجي اناو طفل يفوكلذ ىراو ةوبنىرحال ا يواككم كيدي |

 ا تءجر اذاعلاقال» مولا امان لق ةجورلا لاقةءاشلاامو نلق ةعاش نمكلل لهلاقىرداال |
 م هلت دلوف و أدم دفيع نب بهو تنب ةلاهجوزتق ةكم ىلا بلطملا دبع عجرم مهنم ج جوزك 1

 شر ةتلاقف سو هيلعهلا لص هللا لوسر هل تدلوه بهو تل انةدما هنناديعهنبا جورتوةيفصو :

 ةحرخأو هينأنع نمحرلا ديعع لور ديمح قي رط نم ميعنوب أهدح راو هويب !لعمشا دب ءسلقا !

 أ هدج نع هيأ نع ةمرحم نا رو .انأس ن رحل دلع نب رغم قب رط نم_تاقبطلا يفدعسنب

 ىراواكل ءىراوةوبن ىرأل اقف هيرخن* كيس ءتلاملا رطنق هيفو كذف لاطملا دبع نا لاق :
 زاف جافا ىنممو « ةمالط اوتو لا فلطملادبعينب يف هللا لمش هرع . ”يوةرهز ين نمامهدحا

 يبا نأكو سرأ# لهانمال اهرت - 5 لاق يسراملان راطس يبتادح ىل اق سابع يأ نعءعديبلز دوم 7

 نع ةداقق ن سس ورم مدع يد ٠ طل لاق اص ن ما قي رط نم ميعتوب اوقييدلاو دعس نما رح 0

 5 ظ

 ا
: 

 | يف تدهتجاو ةيراخلا ى ع تي يف يسبح ىتحا ديدع ابح ىبحي ناكودصرانأقعد

 | انأ امال ااثيد ىمانلا را نم طع كالدك كئاهدتوي يدا رالانطق تاكى ح ةيسومجلا |

1 

 ا! بالا
 ملسو هيلعدللا لص دي راشيلا نممدقنام رع ىراصطتلا نابهردب ريونأ ام ضعب يف ا

 ا
 ا

 أ

 ا

 ْ :ذحام تاقثا ريفميتاوصا لمع ىرا تلاه بكت تررق»ءيصاادي رأت حرش# يش لكن ع |

 الو هده يعيش نع تاع د ه5 يف :ىبب يا لأ ة هيل اءدف لس دلا ضعب اهيفة عسا !يلال ناكوهيف '

 ْ ىنلعت يع تسبح نأ تداد ينع سيئ الو' دكا دك مهرشاهيلا قلطب أم عاللطا نم يلكدب

 تلزام كن ْ * رهن رام يبتكام راقنا بلح دك نوأضت ىراصلا ءالذؤما اوناقف ا ١

 ملو تيما 35 : ريح هتئد ىحدحو لك ىف ىلع ١ ي يبا تعب ,و سم3 آت رى ح # دنع اسااج -

 أ

 ىرأ. دلال لاقي موقب تررم هاتنااي تاقف كل تلق 511 تك نيا يبا لاقف هتعيص ىلاب هذا
 ا نءرينشلاب اذ ءدوايد ين يأ لاقف نواف افي راد تسل مام دو نال الص ينيبعأف
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 هددع تيب يف ينبح وادي دح يلجر يف لمج نفاخ تناماهاك رتاؤااني دب اباه دقون اران دبعن
 مدق اذاهتلقفماتلاءاولاعهيلعك ارا يدنا نيدلا اذهلصانيا ملت اقف ىراصتلا ىلا تدعبف |
 ْ انيلع مدق هنا"يلا اوتعبف مرا نم ساب مهيلعم دقف لفت اولاقف فونذ اف سان كاده نم يلع ا

 اوضق اهله لعقب اولاقم ينونذ افجورملا اوداراو مهحتاوحاو شق اذا مبيلا تتعبفانراجت نم راجت !

 مهب تقملو يلجر يف هيسذلا ديدخلا تحرطعك لدن يلا اوتعن ليحرلا اوداراومهجئاوح |
 | فقسالا اولاقف ليدلا اده لها لضفا نم تلقاهتمدق الد ماشلا تمدقىتح مهعم تقلطناف |
 ا لعتاو كلعماهيف هللا دبعاو كلت يك ي كعم نوكأ نا تنبح ايفادل تلقف هتك ةسينكلا بحاص |
 اذافابيف مهبغري و ةقدصلاب مرم أي: اك وس لجر ناكوهعم تنكف يعم نكت لاقريخلا كنم |
 | تامنا تباي ملف هلاح نمي ًاراملادي دشامعب هتضغب اهنيك سل ابطعي مواهزدتكهيلااهوعج ||
 | اذا ىتح اهيع كيعريو ةقدصلاب كرم أي 2ث راك ءو-لحرا ذه نا مل تلق هوددديل !ءءاج الق |
 ا اولاقعمريك أ جرحا انأ تلقع كلذ ةم الع امو اولا قه نيكاسملا ا بطعي لواهزنتك هيلا اهومتعج |
 || ىلع هويلصفادبا نمديال هلا واولاق كلاذاو أر لماق رووابهذ5 ءولمم الق عيس مت جرحاف هنابه |

 يلدي ال طق الحرتي ًارام هللاوالوهباكم هواهم رح الحري واحو ةراحملاب هومرو ةبتخ ||
 | ينلعا امهتمارابمالو اليل ب ا داالواييدلا يةداهزالو اداهتجا دشا هدم لصف هب'ىرا سما |:
 ؛أ نم ىرت ام كرصحدق نالفاي تلقهة اولا هنرضح ىتحهعملزا لع هبحهلبق طقائيش تدبحا ْ
 ا الا لعا ام يىنب يا يل لاقو خ تنم ىلاويفرم اتا ؤاهق كبح طقاتيش تدبحا امهشاويفاوهلث ارما 8

 | هتدجوف اهحاص تيتا لصوملاب تقل تامايلف يلاح للتم ىلعم دهتس كاف هت أه لصوملاب الجر أ

 || نوكاوكيت ١ ناكيلايى موا امال نادل تاقفاين دلا ية داهرلاودارسج الا نمهلاح لتم ىلع |
 |( الف نا هل تلقعةاثولا هتريصح ىتح هيحاص رما لتم ىلع هدع تفئاذ يب ي اقاف عب لاق كيعم |

 || الجر الا ين ياملعا امههاو لاق ينيصوت نع ىلا ىرتا مدننا رمانمشكل .ةحدقو كيلا يل ىصو' |
 انالفترا نالهأي هل تلقفرح الاب تقم هان دارلفهب ىملاف هيلع نحام لتم ىلع وهو نيبيدنب :

 || هترضح ىتح ملاح لتم ىلعمدع تقادينناي ماع لاق كيلايث صو! نالدو ر الع ىلا ىىصوا |
 ا يصو'و ن الف ىلا يب دوا ن اله ناك دقو ىرتامهنلا رعانم كر تح دق هنا نالفاي هل تلقهةافولا

 نتام لثم ىلعا دحا ملعا ام ينب يا لاق ىنيصوت نم ىلاه كيلا نالد يت ىصوأو ن الف ىلا ناله يب 1

 تجرخ هتي ر'والف هيلعاتك أم لثم ىلع دجتس كناف هت أف مورلا ضرا نمي رومبب الجرالا هيلع
 يل تناك تح تدستكأو هدنع تقاف ملاح لثم ىلع هت دجوف ةب روم بح اص ليع 2م دق ىتح

 لا هترضح م تارقب وة هينغ نالف ىلا لرالفو نالفىلايبىموا انالف نا نالفاي تلقف ةافول
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 | اممثاو ينب يا لاق ينيصوت نم ىلافملا رمان هىرتام كرضح دقوكيلانالفونالفىلا نالفو
 هرجاجمع .رلأ نم تعبي يبن نامز كلاظا دق هكلو هينأ أت نأ كرم اهيلعاك آم لثم ىلع قيادحا معا

 لكس أي ةوبنلا متاح هيفتك نيب خت ال تامالعهيف ناو لفت تاذ ةحت ضرا ىلا نيت رح نيب
 كالظادق هناق لعفاف د البل !كللت ىلا ضلت نأ تعطتسا :رادةقدصلا لكس ًايالو ةيدملا

 ىقح ينوامحت مل تلقف بلك _:رمبرعلا راجت نمل اجر رمىتحت قا هاني راوالف هنامز
 اذا يح يفوامحو اهايأ مهتيطعاف من زاولاق يق أرقي ؛ وهذه يت عنغ كيطعاوب ,رعلا ضرايتإ اومدقل

 تي ا رنيم هللاوف ىرقلا ي داوب دوهينم لاجر نما دبع يفوعابف يقوملظ ىرقلا ي داويللا اج
 ةظي . رق يفي نم لجر مدق ىت- يددع تقح امو يبحاص يل تمن يدلا دلبلا نوكي نات -ر ءملط لفقلا

 ةنيدملا يبمدقىتحيإ جرن هدنع نك يذلا يبحاصنم ينغاتباه ىرقلا يداو دوهي_م
 و هيلع هللا ىلص هل اور هللا تعب ديبحاص يقر يف تاذاهتمن تدر »رعف أهتيإ ارناالاوهامهّتا وف

 ًاناوءابق قلسو هيلعهلا ىلص هلا لوسرمدق ىتح ق :رل نم هيا أ ايعمءرمأ نم * يشيل رك ذبال ةكبي

 مهنا هللاو ةليق ينب هللا لئاق ب الفاي لاقف هل نبا ءاجذا اهيفا يا هّاوع هلفغ ي يبجحاصل لما

 1 يتذخاف اهتمعم نال اوهام هثاوف يبن هنا نومي ةكم نم ءاج لجر ىلع روع تمم ءابق ينا نآلا

 | عيرم وه امربحلا اذهام لوقا تلربويحاص ىلعن طقس أل تددظ ىتحة دعا لوقي ءاورعلا
 || اريح تعماغنا «يوتال تلقع تالمح ىلع لبق 1 اذهوكلل املاقوةدي د دةككل ينكلم هدي يالوم |

 هللا لوسر ىلادب تبهذوهتمل+ يعاماط نم ءيشيددع ناكوتيسما ايلف هلعا نا تيبحا»
 ناكدقو ءاب رغشلل اياصصا كعم ناوهلاص لجر كلنا ينغاب هنأ تلقف ءابقب وهو لسو هيلعهنلا ىلص |
 أ! هللا لوسركسماف هنمقكف اذ وه اهفهندال البلاءذهبنمقحا متيأ اأردةقدصلا نم“ يشي ددع |
 يل فصو ام ةلخ هذه يسن يف تلقف لكص ايه واولكباصحال لاقوددي سو هيلع ص

 ُع يدع ناك اًئيش تعج ةديدملا ىلا لسو هيلدا لص هلا لو - لوحتث تعج يبحاص

 | لك افةقدصلاب تسيل ةماركو ةيدهم ذهوةفدصلا لكح اال كتي اردقيفا تلقف هب تثج
 | هيلع هللا ىلص هلا لوسر تثج مت ناتلح ذه تلق هدا حصا لك او لسو هيلع لمدثالوسر
 اذف هربظ يف متاح ا ىلارظن "يل هب تردتساو هبا ا يفوهو يل ناتلعش# يلعوةزانج عيتي وهو سو

 هءادر مضوف يف صو دقاتيش تعتسا يف! فرع هتربدعسا سو هيلع هللا ىلص هلل لوسريف 3

 لوحت لاقف ياو هلبقا هيلع تييكأف يبحاص يلف صواك هيفتك نيب ماما ىلا ترظنف ءرهظ نع
 تغرف ايلف مهتث دن هنع يتب دح هياصصص | ععسن نا بحاو هيدي نيب تسل تلوهتفاذكع نالساي
 هللا لوسر باصص | ينناعاو ةيقوا نيعب راو ةلخض ةئاثالث ىلع يبحاص تبتاكف ناطساي بتاكل اق
 ص ا محلا



 نقف يدب امعضا يذلا انانوكأ ىحيفذ افح غرك ادا قف سويلم لا ىلس هنا لوسد

 يكف 5مل سو هيلع هكا لمقال اوسر ءاشابس ها عرف ىتح عضوت تيحاذل ترفح لوقي يلا ىف جداعأو

 تيقن و دحاو هي ةوابمم تاما قحاب هتم ىلا رفا يلع ىوسإ ود ديب ايع دي وةب دولا هيلا ل لمحت

 هللا ىلدهشا لودر لا بهذ سمةماجلا ة ةمي لتعم ندا ما ضعب نم لح رىام ماردلا ىلع

 هلا اانا ل ئ اق لعام هده عقب نءاودلا 'لو رأي لقت كيلعاعامو اف ناكساي هدهذح سو هيلع

 لسد يف دلع يق ومويلا بي داهةيقوأ نوع رأ اهسس مط تيزواه دي يبسفن يدل اوف كنعاني د داومس

 اهيا سابعن | ىلا هدب هتارءاسم ير كال اهلا قايل! هومص لع دلوطب هاورومهتي طعاأم

 تاكف رعرع مارب دلو ص تاكل اق ناك نعى را دلع ,35- يف ىتب رط نم ميعوبأ حرحاو

 لحر هيبأبا !ذاويدحو موي تاد تررث فرك هيل ارحم ناكواسي رق او نارلععم قلطنا

1 

ِ 

 رع ص ىسع فرع مالعاي يف ل اقفدس ثول يي راماع رعشم ا دنو رعد با هيلع 1 ولع

 0 لودر عع -ن ى ادعى م يردت !لاقدن تعممالو تلق هلعأ لودر ه هنأ ىع بعت نعأم 1

 تب لي أرق اب ايديعاو د رجالا حور للا ايدلا ع سمعا ةحرحا دع معمار دع نميق ًايلوسربو

 هلواالا دلالات را ةدابمت ينعم لوا ن وكم يي دام هقاعع هين نه جرحي رولاو ةوالخلا

 يمايقلا ىلعو توا دع تعيلاو الوعر هدع دو هللا

 رأ 0و هسأ اوأو داق 2 عامل

 اود ودلع دل هما محو 1

 اهرهأامو هللألوسر دى هدأ كأي رشال دادحو هلا اايعاما وكم امال أ ةاصم 0

 الو دو جالو دوق * نسل ةقدعلا لص أنالوةيدا لكور يم ع تريح هحوت

 لاقن 5 نع رع تم اصلن لل بح رش قب ر نمرينعاولا أويل ارياعلا حا اىتاو* ملا ماللوأ دهام لطي

 دق يب 1 رامز هنولوقبأ ا اهااياق نايحرلا يقامقحا وكن 51 دا يعتلأ تا ّ- تجرح

5 
 ضراب تقعلث ةوبنلا متاح هيفتك نيب ةرودمةمأة كلذ نيتامح 1ءادل برعلا نم جرحي ل اا

 هللأالل اهإ !ال نأ تدب ف مماطلأتب ًاروهلك اولاقامتيأ ارفل -وهيلع هلا يله يبل كلا ج جرو برعلا

 | يل لاقذم دنعامردق لعبخ هلجرلكأرا ةعودي دو نيرشعوةب ةرنيت ال للاب لسو هيلع لص



0 
 جيس هم ك0

 نعمت يلاوقهمبلا جرت ل مير رم ىربكلا صئاصخلاوةيبلحلا ةريسلا قوه هللا لوسرا دمهخش ناو

 ٍ .رمهعبتاكم ياهئارشلاببس ناكيتا ناطسى :راشأ ملسوهيلعهللا ىلص هنا هنعهللا ىذرةدي رب

 | كردت ىتح ناطسابيف لمي لحتلان ماذك واذكر مل س رغي نا ىلعوامهرد' ذكو راذكب دولا موق

 لخنلا مطاف هنع هللا يفر رمعابسرعةلخغالا لكل اخنلا ملسودهيل هلل ىلص هللا لوسر سرغف أ[
 اهماقف رم اولاقاهسسرغ نم ملسو ديلا ىلص هللا لوسر لاقفرماهسسرغيف جأاةلحلاكلتال اهلك
 ١ ناؤطس ,ايراحبلارك ذو . اب ءاعنم تعاد ق هديب سو هيلعهنثأ للص هللا لوسر اهسرغو

 تدتاعف اهرئاس سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر سرغوةدحاوةي دو هديب سرغ هنع ىلاعت هللا ىخر ْ

 اهدحا ةلحنلا هذه سرغرمعو ناذس نملك ن وكي نأ زوجي و لاق ناملسأ مسرع يتلاالااباك" '
 تدنملا هل لاقي ن ناكوريصالا ينب طن اوح نم ن السل هيف سر غيدلا طئاخلا اذهولاق رح الا ل ابق ا

 هللا ىلص يبنلا ىلا ناس ءاجاملهنا ةوبقلا ههاوش نع يبلخلا لقنو « لو هيلع هنا ىلص هيلا ادقو |
 فرعي ناك ودوبيلا نمرجاتب ىلاع انام رتتاطف همالكسو ديل متل ىلص يبنلا مهفي مله سو هيلع |
 يدوبيلا بضم ةيسرافلابدوريلا مذو ملسو هيل عمنا ىلص يبنلا نا اذم حدقة ب رعلاو ةيسراعلا ْ

 اذهلسو هيلع هلا ىلص يملا ل ااقف كعحا ناس نا مو هلئأ ىلص بدال ل !اةنهجرتلا ف رحو |

 هيلعدللا ىلص يبل ا لاق ناذس مالك نع مجرتو مااسا ااهيلعلب ريح لرص رماني ذ يل ءاح يمرافلا

 أ فدي رافلا فتك ادمعاي يدوبيلا لاقم ي دوهملل لب ردجمل دمجرت يدلاياكالذ سو |
 لاقكوال !ءربج يب اعنالاو ل ايقنم العا تدك امل سو هيلعدنلا ىلص بلا لا 2 يلا كيا ا

 نأدهشأ هللا لوس ركنا يدنع ققح نآل او كنمهتا اذه لبق تك دق دمتي يدوبيلال ااهذ

 لق.لاقف ةيبرعلا نالس اع ليرب+ ملسو هيلع هلا يلص يبلالاق تدق لوسر كن ادهتاوهقئاالا هلال |
 .ءييدفل !يبرعلاب لكتب نالس عرشف هيفي اي ريح ىلفتف ناس لعففهأف حتفي و هيديع ض غل هل ّْ

 هريجأ نيح ملسو هيلع هللا لدتا لوس لاقدما هنعىملاعت هللا يي هر نامل نعو يللا لاق ٍ

 الجراب ميناقماشلا ضرانماذكواذكت نا هلل اقةي روسع باص ناذاؤ نا ةمدقنملا ةصقلاب ا

 الذ ماقسالا ووذ هضرتعي أريجتس*ةضرعلا هذه ىلا ةصرغلا هذه نمةد سلك جري نيععيع نيب ||

 تيح تكج ىتح تحرفت نازسلاقهب كربحيوبهنيدلاا ذهن عدل أ ساف ىشالامهنمدحالوعدي |
 ةسدحا نمازيخ موزيلا كالت مل جرح ىت> كانه هاضرا مارمتح ادق سادلا ت دجوف يلهفصو |

 (| صالحا لق هيلع ينوبلءو ينسالا ضي رمل وعديال ماضرج سانلاهيشذه ىرخالا ىلا نيتضيفلا |

 تاقف "يات فتلاو اذهنمل اقف هت ءاوادتق يكس ىفاالا اهلحدي نادي رييتلاةضرغلا لحد ىتح
 ساأعلا هدع ََل أب امءع يش نعل أل كنالاقف هاربا 1000 ,« د ةيفرتللا نع يفروحأ» هاكر

( 
 ا

 تي سس ع سس بمص يس مم مب



 نادردحأ برح نب .ب نايقسابان نإ اممع ار ,عيراسبلا ب يع لوا

 هيلعمتا صا لوسر ناكولاةدخلايماشلاب ا اراتاوباك شي رق نما كر يديلا للا لق ره
 م مورلا ءاظع هلوحو هج يماعدف ءايليان هودوتام شي رق رافكو نايفساب !اهيم”دام سو |
 | انا تلق نايس وبا لاق يبن هنا سري ي دلا لحرلااذهجابس برقا مكي لاقح هنأ جرتاعدو ماعد |
 لئاس يلا ّط لفهباج رتل ل لاق هر ظ دع مول هجاف هبات |!وب رقو يتمهون دأ لاقفايس ممرقأ :

 | هنع تب ذكل اب ذك ”يلعاورت أي نا انااا لاقدوب ذك يب ذك ام لحرلا !ذه نعاده
 !| اذه لاق لبه_لاق بسوذ اني وهتلق كي هبس فيكلاقناه عيل اسامل وا ناك مت |

 | فاريشاف لاقالا تلق المرسم هلاب آم لاك بم لاقال تلق هيبق طق دحا كتم لوقلا

 | توديري لل ساق نوصقنيمأ لارودي ري ' ىلاق مم اواممدض لب تلق م ءافعص ما هدوعبتي سأتلا |
 هنوحل تت متك ليم لاقال تاقدي لحدي يرأ دع هيدا ةطخعم مهم داو ”دتري لهه لاق |

 يردن ال ةدم يف همه 1 ر < وال تلق ردع لبيع لاقال تلقىلاق املوقي نر! لق بذكلا

 لاقرعب تلق هولاق له لاق ةقك اودع ريع اكيد اهيهنحداة كيك طولا اهم اعوهاب
 0000 ايام لاقدمم لاو ماني لاح هديب واس برشا تلقي . '؟كاتق ناكعيكم
 "أ فانملاو قد عاود الصلانابرمأي وكان ا لوقياماوكر واكب تهب ارك كرت تالو دحوم اودبعا

 ١ يلتعت لسلاكادكك هذاك هنأ ترك ذه دبس ن رعادلتل أسدل لقراجرتلا لاقفةلصلاو

 ْ اذه لاقدحا ل2راكرأ تنهال نات رك ده لوقلا ده كت مدح ا لاق لهكتل ًاسوابءوق دم |

 !| الل نأ ترك ذه كامن مهئان آس ناكل ه دلتا أ ودلبق ليق لوقن ىس أتي لحر تلقا هلبق لوقلا
 '' يذكلا هيوحسوتت مت كلك ًاسودي كيم لطي لحر تلق كالمسهلاب ؟نءناكولم تلق |!

 ' ىلع بذكيو اتا طبدكلا ردا كيم هءامرعادقعال ناتركذع لاقامل !وقي نأ لبق
 ا عابتا مهو هوعبتام ءافنعص فم !تركذم مؤانعش ما هوعبتا سأاللا فار شاكتا اسود

 ا متي تح كراهالا رما كاذك و نوديزي , 3- !ترك ذه نوعقمي ما نودي ر ١ انتو لسرلا 1

 ا طلاخت نيح ناميال كلل ذكوال نا تركذه هيف لحدي نادع هنيدل ةطحادحادتري ؟كتاسوأ

 ا كر.أي ”مكتل سو ردغت ال لسرلا كلل ذكوال نا ترك ذه ردعب ل رهكنل أ-وبولقلاهعشاشب
 كرم أي و نر اتوالا ةدايعنعو اهني وائيتدم اوك كر شتالودللا اودبعت نا كرم ايدنأتركذم |

 هن أ عا تنك دقونيتاح مءدق مشومكالجسف اة لوقث امن اكن اه ىافعلاو قدصلاوةاللصلاب

 تدل. دنع تلكوومءاقل تمشمت هيلا صاخا يف مءايفاولف كتمدنأ نظانكل الو ين جراخ



 | همفدف ىرصب يظحلاةيحدهب تحب يدلا لسو هيلع ها ص هلا لوسر باتكباعدبتهيمدفن ع

 مورلا ميظع لقرح ىلا هلوسروهننأ دبع دم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب» هيداذاعم أرقف لقرهملا
 نيثرمك رجا هلا كت ويست م لأ مالسالا ةياعدب كوعدايفافدعباما |ىدملا عبتا نم ىلعم ال 52

 اييءاَوسةملَك ل ىلإ اولا باتحصل له ايون سِيَرَألا 121كيلعن اف تيلوت ناف ||

 م ناي أ اضع انضْعَبَدِحَحياَلَو انيشوب كرضت الو شاالإ>: ادعت نأ - ا

 ام لاق الد نايفسوبا لاق ٌنومْلسم انأب اوُدَبْشَأ اول اًولوَت إف هللا ود |
 يباصعال تلقف ادجرحاوتاوصالا تعفتراو ضعت! دلع رتك ب اتكلا5 ءارق نمعرمولاق ||
 .رهظيسءنا انقوم تلزاق رفصالا ينب الم ههاحيهناةشنكي انسا رما رمادقلادج حا نيح أ
 يراد ىلعافقسا لقره لبق نم ءايلي' بحاص روطانلا نا ح12 اكو*مالسالا”يلعهللا لخدا |
 ا تدسا دق هتقراطب ضع, لاقف سفنلا تيبخ حبصا ءايلي امدقنيح لقره ناتدحيماشلا |أ

 ةليللا تيأر يناءولأس نيحمم لاقعمومنلا يرطني ءاثرح ل اقره ناكو روطالا نسا لاق كتعيه

 الف دوهيلا ال !نكلحي سمل اولأق ةمال ا هاه نمسح نربط دق نانا كالم موجع !يف ترطب نيح

 لقره ىت أ_عرما ىلع هان بف دوريلا نم مهيف نماولتقيو ككلم نئ ادم ىلا بةكاوب أش كسب [
 | لاق ' لفرح هريصسا ايو ملو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رح نع ربحي ناسع ثالمهب لسرا لحرب

 3 مي ره لاقم برعلا نعدل أسو نتئفتهنا هوتدخ هيلااورطدفال ماوه تنفعأ اورظافاويهذأ ['

 يس هريظن ناكو ةيمورب هل سحاص ىلا لقره بتكْ ربل دق ةمالا هده كالما ذه لقرع ل اقف ||

 ىلع ل قرهي أر قفاوي هبحاص 2 رم باتك هانا ىتح قح ص. مري لف ص # ىلا لقره راسو للعلا ْ
 | رع ١ مصمخ ل ةركسد فبدلا ايظمل لقره ل ذاف يبن هناو سو هيعمل ا ىلص* يبل جورخ ا

 أوعبابتف مكلم تبعي ناو دشرلاوح الملا كك لهمورلا رشعماي لاقف ملطامت تقلغم اهباويأب
 مهترفن لقرهى نا لذ تقاغدقاهو دجوف با اوبال ىلا ش حولا ر>ةصيحاوصاخ ”يبنلا اذه |[

 دقف مديد ىلع مت دش اهب اهب رتحاا فن[ !يتلاقمتلقيفا لاقو ”يععودر لاق تاعالا نم سياو

 رمعمو نسوي وناسبك نباطاصما اورلقرهن ًاشرخ - !كلذ ناكف هدعاوضرو هلاودجت تيار ا

 || اياعرلا بلغامهنال مركذوكاياعر متاكيلع يا نوحالفلا ترويسي رالاو ٠ يرهرلا نع
 *# ةعاضرل ان نمل سوهيلملا لص يبل و وب !ىزعلا ديعنب تراخلا ةشكو باو س دقملا تيب ءايلياو

 ءارعإ دحا يدوصتملا جلقنيدلا فيسنع ييرابلا حتف ف يفالةملارجج نبا ظفاحلا ركذو



 برغملا كلم هلاك نوال الق روصنملا ك كاملا نمةيدهب برغملا ثالم يلع مدق هنا ةينود تاقلا داودلا
 اهفصم اقودعم هل جرحاف ةينسةفقن كبت ال لاقو همرك اوهلبق هناو ةعاخ تي حدرفلا ثالممملا
 هيلع تقلا دقو هفورح رتك أ تلازدقاناتك اهنء جر مساق بهذ نه ةملقمهنهجرحأه ب هاب

 ل: عات واب ؟اناصواو ن آلا ىلا ير اوتنانلزامرصيق يدل كيب ب اتك اذهل اقع ريرح ةقرخ
 هماقعنو فما ةياعدطغمت نحنان كلما لاري الان دبع باتكلا اذعمادامهبارصيق ىلا مهئاب

 تلو لاق مازح نب ميك نع ىو راما دهوو انيفشاللاموديل ىراعلا _:رعوستكتو

 انت انيلا ريق لسراف دك مل هيلعهشا ىلع هلا لومرو ملسأ كلما لبق ةراج ماشلا ا
 ١ لحرلا اذه مك او مناولة ملا قلا تملا لو ةيما انعمو
 ٌّ ةيقداص متنا لهلاقم سءاطلا بال اءاياو يع جي همعن ب اانا تلاقف ميكح لاش يب هنأ عز

 درزن لبا هاءدر م وأهعبتا نمي مدأ ل ام كلتا هدد مانت هس اودوكي را

 ا م ا هميم يوقد ت1 ل اودلح أ لاق قاده ممكقدد أ ىكلومادإ ادزعودب ءاحام هيلع

 "أ هللالو ردي ءاحاملاي ةاوعاملأل مرا اهىراوملا ىهدانيطعاو هلام له 2 ءدضرعا ءاوهنع

 !! ايححدن رماق هرصق كيس ةيكلقا ان هعم أن همت او ضمت اداب رح اهو وهيا هاى لص
 هنروص وادع م نوع رع ا لاق لح روروص ا داع همشكل َ رثسىلا م احودععر و لحدو : ص إ

 دحاولأ دع ادحاو ءاينالا رو عالم دكيو رايت باعد ةروصودعل ةالاذق

 ملسو هيلع هنأ ىل+ ده ةروصو عار ءائمتكو وانأب حيت يحال ل أو ه كبحاص اذه لوقي و

 رتكا ( ذ.لاقالاق تروص؟ نم ىوردتأ لاقعاعب تاصةروس هذحرم انقا ذه سدرعت أل أقع

 »* هيعدق نع لسع او بر عاد دع يف 'تددرأو هوعنلا# لاسر” يبب اكيح اص ,اودمعاان م

 ىلا ارحات تجرح مل -و هياع هللا ىلد يبملا تعا مل لاقدبا ماه نب ربج نعىورأ ءاده وجو

 هنأ عرب 0 رهط يدلالحرلا اذه فىرعت ل اه لاقفد راع ةمقاسالا م طع اطع”يلا لس انءاتلا ؟

 انبههتروص ىرت لهرط ا لاقو ليتاقهي أتي يلحدا' هيد .لحاع ءيمعلا اوه اقع لاقدشأ ىن

 لحر أد لاثو ابألدع هيث هنو ربع كك أ اني ادلدأ دتيبأ *١تالذ ىد يجر >اج اكيد دارج ترام

1 

 0 سس ع يس جس ويصعب

 هلا !ىلص يبللا بعت زولا وهف كيا د روصأ ذاوطم هياعمشا ىل يأ ن0 روض ا اهدار ك

 عاش فرعتا لاق 58 و معأ تنل تلكوس ل اه لاك فا ع 0 روصأ د او وهيلع

 تلق هيقعب لحا يذلا اده ىرعت لهو لاقا هع نب !ةءاش يلا سا وه رعت تلق هيلع دحايدلا
 م

 اذه نراومدعب ن :يةقياللا وهأذه نأو مد لوسراذم ناديا لاق بااجلا نع 0

 | مالا نعمل ؛ةالدلا يييصبلان ءةيندللا حاولا ي يدق اهشللذ نمو“ ؛ ادهدعب ٠ نمهئياخا وه

 جوجو



 ْ جرختساو ستفف باوبا اهيلعراغصتويبابيف ةبهذم ةميظعلا ةعبرلا ةئيبك ءيشباعدف هيلع ا

 لثمترا 1 نيتيل كيلا ماع نوديعلا منعت لحجر اذافءا ار>”ةروصاهيف اذاقاهرشف ءا دوسةرع رح ا

 ْ هيلع مدا ادهلاقالانلق اذه نوفرعتا لاق ىلاعت هللا قلحام نسحا ناتريفضهل !ذاوهقنع لوط |

 رجا لج راذافءاميةروصاييفاذأوع أدوسةريرحهنم جرت افر حس اباب متفم مال انااوةالصلا ٍ

 | ع مال الالاو ةالصلا هيلع حوب اذهل اقالادلقا ذه نوفرعت ؟لاقفدي يللا ىحةماطأمف مضت نيئيعلا :

 ظ هيلع تلحدام قشمدب وهو هتئح ةيحدل !اقمورا'ك كتالم رسعيق ىلا لو هيلعمنلا لص هنا لوسر ا

 1 ف
 حج .تسبما

 | رخل لجرو انا تثمب لاقيومالا صاعلا نب ماشهنعيلهابلا ةماما يل نعدب س بال دعسإ
 | اكسدق لاقاليل مهيلا لسرا هناوتيدحلا رك دفمالسالا ىلا هوعدن مورلا بحاص لقرهىلا

| 

 (( لاق ملسوهيلعهللا لص هللا لوسرهنلاواهيهاذاو وءاغيةروصأبي ءاذاقترم رح عج رجس اورح . ؟اناب حاف

 | هن تاوأءا اقرت سل متنا اق توه هنا تاو لاقانينو هنا لوسر دم منانلقا ذه نوفرعت أ

 | ىنومو مه اربآ ءاسالا روص ركذ هيفو تي دحلا كد نعامرطمال كك امم يكلو توييلارح ال
 !| ماللاو ةالصلا هيلع مه آن نا لاقفروصلا هذه كلن نم هلانلقع لاق مريغو نايلسو يبسيعو
 ايجرختساف مد ةنارحيف تناكم مترو هياءهللالزناف هدو نم ءايبنالاهي ريناد رلأس

 لودر يباكلا ةفيلخ نب ةيحد نع ىور ام كلاذنمو + لايادملا ايعفدو ' ريبرقلا هد

 : هند ءاعزو هتقراطب اعد مت همامأ ةداسو ىلع هعضومو ًايقودص هوم جاو ليقف باجكلا هتلواس

 | ربات نكت تيطحاذا موقن مورل أو سرفل دوام تاكتلل دكودل تيب دئاسو لع يف اق
 ليعامما دلو نم هنأ ايريجاو حملا ىديع هيانر د يدلاى هلا بانك ذح مل لاقت طحت

 0 فيك ىرال كم رجاعا لاقم اوتكسا ل 1 اهديب مييلا امو افاوصاحوة يلع ةرمت اورختخ

 مالسلاوة الصلامهيلعنوملرملا ءايبدالا روصيفاذاهةروصة ةرشع ت التو ةئاعالد هيفايظعاتيب :
 !( تلقف قطدتاع أك[ وهيلعمللا ىلص يبلاةروصاذأه ترظنف ءال 'رهنم كبحاص نم رظنالاقف
 ٍ روما ههوق نع لجرةروص هده تلقهأ ذه نم لأقم هديعنعةروص يفارا متقدص لاق اذه وه :

 انالاقف رمجمل لاقي هموق نمل احر ةروص هدهد تلقف هراسي نع ىرحأ ةروص ىلا راشافركي وبأ :

 ُ هيلع هللا ىلح ي يبا ىلع تمدقال و ةيح د لاق هر م اهلا تي ا. وناذههيحاعي هنآ ب اتكلا يد ا

 ؤ يناحدا مدني ينسل آو اي الواعدعلا سياعدت ام مهفرم» مت هل كر صنو كي د لع كصرح

 أ

| 
2 

 أ

 وهوراطاغضربخ كللذ نمو# ى دعب و مالا اذههشأ متي رمعو ركب يباب قدص ل اقف هتريخأ لسو

 ريف لال هيلع هلا ىلص هلأ لوسردلسرا 0 يباكلا ةيحددي ىلع ملدا مورلا رايك ن ماع سا

 لكراك ف ةسا ىلا ىللسر اوهيلع : يناح دا لقرهدنع نم مورلأ ءايظع جرحا ملة يح دلاقمورل!ثا



 ىسيعدبانرشب وه .رظتن اك ي يذل! اذه هل لاقف سو هيلع ىلص يبنلارم !نعدل م رع ايحاص
 ! لاقفةيحدلاق يلم بهذ تاعف نادل رص يق ل اقد هعيتمودق دصفان ١ امامالللاوةالصلا هيلع

 نادهشايلا هريخ'و مالاسلا هيلع ًارقاو ٠ كبحاص ىلاهب ؛بهذأ اوباتكلا!ذهذح فقسالا ايل

 جرحو ءاديبابايت سلو هنايت ىلا# هتقدصودب تام ادق يفاو هللا لوسرادمج ناومقناالاهلاال
 أ[ انآ ثا تلقاماهل لاق لق ره ىلا ةيحد مجر ان هواعقم قطا ةداهمت دهتوم اسال ىفامورلااعدو

 ١ ىورةتملا كلام يتاجتن امالسا ةامقكلا د نمو* يم مم دع معا نأ راحاخ فان سقت أ ىلع مهفاخع /

 | رانك مهيد ارارعةشيحلا ىلا اور حام نيدلا ملسو هيلع ىلص يببلا تاضصا ناريسلا تاصأ

 تتعب تتعب راحريح دنعرا وريح ماقم نسحا ىلع ي حاجا ا ددع نيميقع اوناكم> اساللا لوا يشي رق

 ةبجواسر فيش ثاعأل ةي دهارهعم تدعب وديلول! نب ةراعو هم السا لبق صاعل ان ,.'ر مع مملح شيرق ا

 ْ الهريط سما نموييلا# اج ص 'ودري نأوهو مي وكطم « ءاصق يب توسع ةتدحلا ءيطعلاب! دهو جابيد ا

 ارخغن !هلالاقبا عي دهر ابيقو هلايح نعرج الا أو هميع نع دح اودعقو دل ! دج يا لعالحد

 هقرعنال عادتيم يدي افا لكي ديف يقاولح دب وامه" نعواعا اويعرف كاضرأ اولرأ أمت يدب نم

 لس راهشامرا راب اولاق م نع اولاق. يلا دريل شيب رق فارشا مب. هكالملاىل !انتعب دقورتم .االو نع 1

 عا ىتح هللاوال رف لاقى يشاع فرعأ هيف مييلا بععد' ةشدخأ ءاطعهلل لاقو ملط يف ١

 ا اله ككيد» <20 نع ةيعر تيلاءاواحدأ داك لنرودعملا هال خو رمح لاقعم ءيتايأ لع

 يتاجتا وسر مءاحالل ةياور يو مويلأ ؟<يياطح اناهبعدطأ يقر رمعج لاق هل اًواح |

 هلا يمررمح لا فيدو تثجاذ ا لحرلل نولوقت ءشعبل مهيصعت لاقرتاوعتجا مهملطي
 0 ام: روكيو ملسو هيلع هللا ىلص دنيا لوسرهبايرماامواشعكام لوشاعاومويلا ؟تيطح انادنع

 | حاص هناهماو رفعج ءا جاف“ هلوح مهفحا فرشع مرماوهتغقاس ا اءدىت داع ناكدقو نوكي |
 || هتمؤو هنا ن امان لحدي مب ىشاعأا لاق» هللا برح هعمون امسي بابلاب رقعح لاقورقعج

 ثاللا اهيا ىرتالا يتا_جلا صاعلا فم ورمع لاقف ةع ل هقاحاواح دو هيلع لح دع

 ' يتيعإ ب : !؟عنمام يتاجعلا ل او دوجسلا ينعي كاتيحتن هل دلو حيرلو نوريكتسم

 : انيف لسرا ىلاعت هللا نال لاقكلذ ولاق لجو زعهللالا ريسلاللاب ارفعج لاقا ب يأ ينلا

 يبجي يذلا كابيغ مالسلا ةنللا لها ةيحت ناانربحاو لحو رعهظال ادجعسلال نا ايرماوالوسر
 جرم نبا يف كنوفل حي مهناف يشاجفلا صاعلا نب ورمع لاقةاكرلاوةالصل ايانرماو اىمءانضعب هب
 يس نولوقث اف يشاجلا لاق نياهنا نولوقي الوم الالاوةالصلا هيلع بعينعي ءارذعلا
 مو مرعب رشمماب يشاجنلا لاقفم رم ىلااهاقلا هتلكو هللا حور ىلاعتهنث ل اقاك لوقت :رفعج لاق هما ا



 ةيس ىسع هبرشملاهلا و هللا لوسرهنا دهشأ نولوقلام ىلع نودي زب .امنيسيسقلاوةشيحلا |
 هنوك ىنعمو لب ربج وهيذلا سدقلا حور ةفقأ نمىلدح هنا هللا حور هنوك ى عمو ل ايجنالا |

 نايهرلاو نيسسقلا ره هدنعنل لاق يشاجنلان !ًةيأ ور يو» ناكف نك هل لاق هناا ةكا

 السرم اين ةمايقلا موي نيب وىسيع نيد رب نودجت له ىسع ىلع ليت ال ا لؤن !ي يدلا هللا كدشنا ا

 0 للردو ين م ادقفدب نم . ؟نم لاقت ىسيع هب ر رمال دق معد مهلل ااولاق ءالأ 2000 ١

 يذلا انا ن .يك انهتعيتال كالملا نم هيفادا[ءالول هللاو يعاحنلا لاقك اذ دنعمجيإ رعك دقمدب 0
 اهب نيعأ  آىغرا 1مم متكش تيح اواربآ نيالا لاقودي دي لسغ اي اهيضواو هيلعأ ل را 1

 ةياوريوينادعدقفمهيذوتةرط طهرلا ءال م ظب نم لاقو قزراانم يحل مي اك مارع

 ناو بهذ نم ريد يل نوكي نا سحاام لاقوات الب اهاقم رع كبس نم نوس# ١ [منافاوبهذلا , ا ا
 ”ىلعدر نيحةوشرلا يف هلل اذحا امهتاوفام يلة حاح امي ادهم ييلعا ودرس ءالجرىذكا

 ا ىلع زا ىراصنلا زعا يب تاسلا كر اكوديف بعيطاد يف سانلا عاط ا موةوشرلا ذح اه كتم ١
 | ةدايز ةياوريفو ٠ هنعإملا اوذ> ال ىرا هلا ءالعمللا لسري رصبق ناككمالسلا هيلع وسيع
 | هريقح ٠ لافتا كانا داق ان اعووانيلا لسا هنعدللا ىةررعج لاقيثومدقنامي 0

 : هيفمتقراف يذلا نيدلاا ذهاميتاجتا لاق ىلات هلال دجال عا رورو ال بكام

 | ديس ةيلهاح لهاا موقاك كاملا ايياانلق كولملا رم دحا نيدالو يبدي اولح دتل و كموق ٠

 فيع هلا ىوقلا لك ايور اوما - بدو ماسالا ملعقتو شح او ءايق ًايوةتيملا لك ابوماصالا ٠
 | فرعاتم لوسرلاكاذواشليق نع ىلالسرلا تعاكةلوسو انل هللا تعب ىتح تال ذ ىلع انكف
 !| هنود نماناوأب ًادبعي ناك ١ ماكحوم دحوبو م ديعن ىلاعت هنا ىلا اداعدف هتمعو هتناما ودق دصو هبس

 ١! قد عتاب رءاومايملاوةاكرلاو ةالملاب انرعاوودحو هللادبعب نأابرماو نات والا وراجالا نم نم |

 نع اناهتوءامدلاومراخملا بو :رعمكلاورا اولا نسحو ماحرال ةلصوةدامالا ع ءاداوتيدحلا

 ءاجام ىلع هانعيتاو هبانم , اومأتق د دف ةم محلا ف دقو ميديلا لام نك او رورلا لوقو شح اوملا

 اوقيضوانو لظوانورهقالد تئابحلا ل الوتس او ءانصالا ةدابع ىلا انووريل انءوقانياعا دعم هب
 افنال ناانوجرو كل اوس +٠ ىلع كادرتحاو ك دالب ىلاادجرحاتني دنيب و اهنيباولاحو انيلع
 ”يلعأ رقاف لاقرعن تلقهلتا ىع ىعدب ءاجامم يت ك دنع له رفعط يشاحنلا لاةف كاملا اهيا ك دنع
 هّللاو كيقمالسلا !.بيلعىبدعوم رمةصقا يع وكل يأ « صح ريك »نمار دص هيلعت ا رقف

 ا مورل او توبكتسلا ةروس هيلع أرق ةذ يوخبلا _.لاقو هتفقاسا ىب وهتيهل تا ضخا ىتح يشاحنلا
 [ ةدو-مملع ارقف تيدملاا ذه .. رم رفعج ايان دزاولاقو عمدلاب هيام |نيع أو ءانيع تضافف |

1 
 ا
 ا
 ا
 ا



 يم م سس سم

 ظ لدب ةياور اور يفوةدحاو5 5 ةمنمناح رثل ىسوم هب اج يدل او اذ دهن .يعاحملا ل اقف ىيكلا ا

 ' هلحامدي يف ناكدوعل | أريشم دوعأ ااذحالا ليغال ينام ىلعا ذه دازاملاق هاوىوسع ىسوم

 ا يو تس ساس وش سا واشاد 2.02 1

 ىّرح لوسرلا ىلإ لزن | ٠[ اومعس اذ إَو هباحم»او يتاسنلايفهلل'لراوضرالانم
 1 ل ّ هم معاند سس ةسخى ع

 مل و هيلع هاا ىل مدل تعم ءكو *تاب الا قحل انما وفر عام عم دلأَن م ضيقت ' منيع أ

 دج يناعدعامأ ةشملا ثاءيتاجنا لأ ىلا لوسردم سويحر انحرم هلئامس 2003

 ا

 حور كرم نب ىدعنادههاون مهيب ىم ولأ مال لا سب ,ودقأا كثالطاوعالا هلال يدا هللا كيلا

 قاحاكم هع ”ودحور نم هقلش اع تليق ة ايما ةيياعلا لوتبلا 3 ىلا اهأقلا هتلكو هللا

 يدلاب نءؤتو ينعبتت ناو هتعالص ىلع ال اواو هل كلي ر الو دحو هللا ىلا كوعدا' 20 دينمو

 ا يعم“ اول قاف نهت“و تماادقو ىملاعت هسا ىلأ ك دونجو كوعدا يلاودشال لوسرياعيل اس

1 
1 

0 

1 

 أ
 ا
! 
1 

 تحاو «ىدلا عبتأ نم ىلع مالا بلا لاو_ى.ءاسملا مدرع هوا ريمجس وم ١ وهلا تت دع دقو |

 ا يبلاهنادلاب دهش'باتكلا ارقاهدعدل دل يشاحلا ل اقن ىرعل 'ةيعأ نب ورم عمباتك 1
 ؛| لمحا كلر يسع رات ر املا 01 ناو تابكلا لها هراطتني يدل ىمالا

 أ ناوعاللا رتكأ حيل طق لياق شالا .هيلارعا كود عرشلا سمى شأن سيل نايعلا ناو

 1 ن حرا 5 مسا »ملسو هيلع هللا ىلع ىع لالا تاكل تاوج يتتاحبلا +5 مبواقلاىيلاو

 ا تكسو ٠ ٠ 'ةحرودللا لوسرأي كيلع مال ةيج* ايتاحم انيمشا لو ردم ىلا مح ىلا

 تروكىو عرما نعت اشم !ءرأب تاعك يعل دقحدما اماودال اهلاال ي يامل

 ٠ اخاه تل م اأعأم رءدقوتركذ ذاك هناأتو ورح كتيرك جاع ولم دير ا ىجسيع نأ ضرالاو- ىسلا

 ا 1 1 00 5

 ا[ بر هلي هي دي ىلع - تحاو تام نس ١ تعيألو كدمأ دمواتد ةتاقداصللا لوسر كناديش اذ ('

 هلوقنام ناد ,تايفاههلث'لوسراي تلعء يسند كت تك ناو يبان كيلا تعم دقو نيماعلا
 هدأ ىلسرأ هنأم عيقلاوةأومل 1 نينامةقالع فور رمحلاو هتاكس وملأ اةمح روك يعم الساوقح

: - 0 

 2 دياز ا م تحس سس حم ص ص جوت ا بس بسس ص سمع

 فاوو هعمنموق م يئن رد اك يلع هدعللا ىبذر روج عمم دع نم همهلسر أ نمرتأ يش

 نيعبس اوناكو يتاجالا ب 2 نميهعع ن نمو لو هيلعدتنا ىلص هناا لوسر ب اععتأو رثدج

 مييلع ارقدماشلا لها :ى ةيباتوة شرطا نمنوعسو نادت امس فوصل بايت مهيلعالجر 1
 نارقلا اومعمم تريح ب ايكيامرا ىلا سيةدوسن ًارقلا نمل سوهيل هللا لسدقا ل امس
 هللأل زنا !مييفو ماللسلاو ةال هو ري - راكم اذه هتااما رلاقو اونعاو

 يع

 || مهتم "مهتم نأ كلذ ىَراّصْنانِإ الاَق نيرذلا ودم نيرذاإ ةدوم
00 2 ٠. 

 َرقْأنَدِجَتلَو |



 | هلع لصو يفوت موي حلو هيلعمللا ىلص ءاعنوةرحشأ نم نم عسنر ةدد بجر يف ةمهحتا ىثاجنلا

 أم د هن ناكوماتا ١ ىلا بلان يبا همت عم سو هيلعهلنأ ىلح رهاسامل هنا كلذ 0

 | مالغلا اذه ام ريدلا حاصل اقف ريد رحاص لعاوإرت هدلح هقدرادقو حجارلا ىلع نيدس

 | يبنلا امو بلاطوياهل لاقت يب اذه يح باهل نوكي نا يغيسيامو كناب وها لاق يببا لاق كدم
 لاق لوقت 39 لجأ هللأ بلاط وب لاق ضرال أ ىلهأ *يحيق ءامسلا نم ريملا هيلايق ًاييذلا لاق

 ين ! لاقكدءمال اهلا اذهامدل لاقفري د_حاصاصي ابهارب لري ىت> جرح مت دوييلا هيلع قتأو

 لاق يب ندع هنيعو يب هحو هيد نال لاغلاق يح باعل نوكي.نأ نا يشبيامو كننابوهام لاق

 الأي أ نيأاي ملسو هيلعدل !ىلص يشأ فل اص ممل اقم لوقنامم لج و هلثا هيأ أيس تااطوبا

 اريح هل لاقي ب هاراهبو ىرصت كىَزا لر اهقةردقهتل 0 يللا ةلوقي هعمل"

 لعرتام ١ اريد ك شر رق داك ةسأر فارع هيلا ىعقتأ ناكو هل ةعهوص ف سلجر حج هيعسأو

 هللا لو ير هتعموفنوهوى أر راكد قواريع تك ماع مل عفص ماعلا ثللذ ناك حب رك الهارب

 راغب 2 رت لاغ يأ اولزب امم موقلان ردن نمدلطت ةماغواولقا نيحكراي ملسو هيلعهللا ىلص

 نيح موديلا قللصدما ل تلوسر لع ةرممشلا نان غا تلاه هةرحشلا!تاظ ادق هماغل ا ىلا

 يال ديس هيلعهنأ لص سس سا ايلف َه ةرجعت )! ءى ىلا هوق, - مدحو ناك دقو ارت 2 لاطتسا

 اوضح نا ال اوشيب رقر 2ءماياماعد كلا ت تىتءتمدقيفأ ,ييلا لسرام هيلءّر 5

 يقوتو عءاوصلا باح“ نم اوناكمهنال نورك ال مث ةاوتاجلد نايس

 اذه مئدتش دك ام أح 9 موتك 5 ا!ريماب ميسم لحردل اقر رخو عك دبعك ؟ريك وكر يذص

 دقو فيض تكلو ل لوشأ 2 راكدق تقدصا ريح هأ لاقت مويلا كد احافأ اردد كيلعرمعاكَو وأش

 هللا لص هلا لوس رم اخو ديلا ع تامر مك ه6 نولكام اماداح كل عصا كمان 1 تيحأ

 سو هيلع
 را

 ْن ءعتمدحا ناقل شي رقرش ءهايلل لاق 1و هملعهتا ىلصدنتا لو ءرسأ ر لع ةملعثام ارو

 |.موقلا تدحاوهومالع اللا كييت أي نادل ىشبني دحا كءاعاط : عما لاما ريحاي اوئاقم يماعاط
 هار ارايفاعمدحاول اهرما وأ ورص# ن ,أحرقا !اقمكسم «مالعلا ا ذهرص* هوعد ااولهتال لاق

 موقلا 2: هدح !ىلع هاد اغلارب .واريحرل طب نع موقلال ا!لاحر :يف هسا ادخل موقلا نان نم

 - 0 0 د - تا 0

 داونم وهو بلاطابا نونعي لجرلا اذه يس انءاوهوابس اسوا هللا ووهموقلا لاق« مكسفأ نم
 نب هللادبع سامان ناانبام تل ناك ا!ىرعلاو تالااو شي رقنم لج لاقق بلطملا دبع

 لجرلا كلذوموقلا عم ةسلج جاوب ءاجو هد ةتساقمللا ماقم 538 ايي نم ماها دم رع بلاعملا دبع



 ملسو هيلعمملا لصدس ار ىلع ريست ةماشلا لوت هب راسامو بلطملا دبع مب تراحلا هموم 5

 نم هدنعاهدجي ناك دقو دسج نم ءايشاىلا رظنيو ادي دش اظذهطحن لعجا اريحي م هار اف |

 اريح لسوهيلء هنا ىلص هيلا ماق'وقرفتو مهماعلط نمموقلا غرفاذا ىتح قح لسو هيلع هللا ىلص هتفص ا

 هنال كلذ اريح هل_باقاغناوهعشلل أ أسااعينتريحاامالا ىرعلاوت اللا قب كلا ساهللاقف |

 ملسو هيلعهللا ىلص هللا لو -ردل لاقع كللذب هريتحأ هنا ءافشلا يبو امهم: رولي هموق عمت 1

 || ينتربحاامالااهابفاريحب لاقفا بهصغب طقاشيد تصح امهلاوهائيس ىزعلاوتاللا ينل اسال |
 | هروماو هتكئيهو همووهلاح نمءايش ١ نعملأي لعل كل ادب اع يلسدل ل !اقهنعشلا اةسالع :

 | نامرلارح ؟توعبملا يبن دلاةفصنم اريح دنعام كلذ قهاويف لسو هيلع ىلص هللا لوس هرمخيو |
 ْ تلاقف حاحا عضوم | لبقف هدنع يتلا ةمصلا لعةوبنلا متاح ىأ أرعو هرهط نع م شك م هدنعيثا ٠

 | مالغلا اذه امدللاقف اط يلا همع ىلع بقا عرتا لدار دا سهارلا اذه ددع دمحم نا شيرق ا

 | اه لاق يحانبا هناع لاقايح هوبا نوكي نام الغلا اذهل يغبي امو كساوهاملاق ينبالاق كنم |[

 | عجرام تق دصلاقابي رق تيهوت لاق دما تلعفام تق دص لاقدب ىلبح هماو تأ لاق هوبا لمه
 ,| هناف ارش ةنوغبيل تهرعامهنماوهرعودو أر نال هلأ اوف دوييلا هيلع رذحاو هدالاد ىلا كايحا نباب
 كيلا تيدا دقي لعاو ءانئاب ١ نعاني وروانبتكي هدجت يظع أش ادهكيحاز مال ن تاك

 ماشلاب هتراجت نم عر نيح ةكم همدقا اىحلاطوبا هم هب جرش هدإب ىلا هن عرس أف ةحيصتلا

 ا اريح ى ًارام اسوهيلع هنأ ىلص هللا لوسرزنم اوأر اوباكتق باتكلا لها يمارشن نا

 ا نا مهعأو 0 ل ولا اوداراو ا

 | بلاطوبا جرحى رحأ ةياور يو# هنعاوهرصناو وكر تكلل ذ دصق هيلا نوصاحيال اوداراملاوعجا ا

 || اريحب مارا ىلع اوهرش' اذه شي رق نم حايش ايف ٍلسو هيلعملل' ىلص يبنلاهعم حرة وماشلا ىلا |:
 ىتح ميال مطاحر نول رهو لعج مهيلا تفتليالو هيلا حر الد هيلع نور ,عكللذ ليقاوناكو [:

 | اذح_:نللاعلا برلوسر اذهنيملاعلاديساذعح لاق راسو هيلع هللا لص يب كادي دخأم ءاج

 مل ةبقعلا ىلع تهرشا نيحمكلا لاقم كلعاام شي رق م خايشالا لاقمنيملاءلاةمحردنا هتعبي |[
 .( هفرعال يفاوهنوددلاظت تراص ةماعلا ناويبنلالا دهسلال وا دجاسةرخالا اروهشال و رك قس

 عنصو عجرم فتك كلا حول سأ أر فورضغلاو ةحافتلا لثم هنعكف ورضع نم لفسأ ةوبا اخ

 ةماغ هيلعو ليقافهيلااولسراو لبالا ةيعر يف لسو هيلع هنن لص يبنلا ناكمب مانا القا ماعط مل

 بهأرل أ لاقف هياعةرجتلاا يف لامس اجالفد ةرحشلا 'يف ىلا هوقب -دق م دجو موقل!نمان داهلف هلظت

 ضراأىلا هباويهذيال ن دا عدهاعي وهو مهياءمئاقوهاؤيبف هياعلامةرحتتلا هذه 'ي ىلا اورظنا |



 6ع
 || لاقو مهلبقئسافاوابقا دق مورلا نم ةعيسا طاف تفتلاف هولتق هوفرعن ا مهناف ماشلا لفسا دي لا 1

 || الا قي رطق بي لف هيفرفاسم يارهشلاا ذهيف جراخوه يذلا يبنلا ا ذه ىلاادشجاولاق عب ٠
 |١ لعديضقي ثا هثادارا ١ ارعأمتي رف لاقاذهك قي رطب هريحانربخ ادقاتاو 0

 هيلعهللأ ىلص يبنلا ةملاسم ىلع اريجاوعياب ياهوعي ايصال اولاق هدر سانلا _:رمدحا عيطتسي

 مم مهسفنأ ىعافوخ ب عارل كلذ دنعا اوماقاو هيفاولسر ا ام يسمح ىلع هتيذاو هذخ أ مدعو لسو
 ملف بل اطوبااولاق هيلو اهقأب مكأ أساياكدشناشيرقل اريجيلاقهبودب اوعجراذامهلسرأ |

 ركبيلا نعهدنمنبأ ىورو# تي زلاو كمكلا نم اريح هدوزو بلاطويا هدر قتحمدشأتي لزي .

 ا الزنم ل زن اذا ىتح مهتراجت يفم ًأشلا نودي ريو لسو هيلع قا ىلص يبنلا بمص هنا هنعدللا يضر

 || اهلل يس لسو هيلع هنلا ىلص يبلادعقفةردس لولا كلذ يوماتلا ضرأ نم ىرصب قوسوهو
 ا نيدم هل لاق :ردسلا لظ فيس يذلا لجرلا نمل اقف ءيشنعدل اسي هار ىلاركب وبا ىصمو

 0 رسب ىلا دعب اهتحن لظتسا أمةمال هذه يبنا ذه هاو هللاقح بلطملا دبع نبهلادبع

 ْ ةرفسدم» ىرحأةرغس يف كلذ نوكي نأ لمعحي رجج نبا ظفاحلا لاق سو هيلعمفنا لصدمم

ٍ 

1 

 ملهناق اهنعهّشاىصر ةيجدخ مالءةرسنم عمو سويس ص ترغس يك يل لاقو بلاط

 عمةرمو ب لاطيبلا عمةرمنيترمنم رثكا !ماثلاىلارفاس سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نأ تدتي
 بهار أ ذات ىرصب قوس ترضح لاق هنع هلنا ىضر هللا ديعنب ةحلط ربح كل ذ نمو * ةرسنم

 دحا ارهظش له ل قانا معن تلقف مرملا لحا نمدحا كيف له مسوملا اذهل )هااواس لوقي هتعموص يف
 ءايبنالا رح ًاوهو هيف جرحي يدلاهرهتاذهيلطملا ديع نب هللا دبع نب الاقدم! نموت لق

 ام يلق يف مقوف ةحلط لاق هيلا قبست نا كايا خابسو ةرحوةلح ىلا هرج اهعو مرفأ نم هجر ع

 هللا لوسر لعل حد ىتح ركب وبا جرت كلذب ركب ابا تتدح ةكمتمدق الد فهارلالاق
 ىضرةحلطو ركبأب اةيودعلا نب لدون حاف ةحلط ملساو كلذب رصف هربحأه لسو هيلع ها ىلص '

 لمدحي ةريسلا بحاص يللا لاقنيني رقلاايمسشلل راع دحاو ليح يئايهد ثهامهنع ىلاعت هللا
 لمستح و ىرصبي 1 راكا مهتم الكّن ال اروطسن نوكي نا لمتحيو اريغومه مارا اذهنأ

 لاق ديعس نب صاعلا نبديع هب ثدحام كلذ نمو *ةثعبلا اكردي ملا .هنال اهريغنوكي نأ |

 هللا لوسرل يسلارثكي ناكوديعسنب .كرابا عرج يف تنكر دب موي صاعلا يب لتفا
 ١ لاقنا هنعل أس ءيشلوافمدق دس تكف ماشلا ىلا ارجات جرفت لسوهيلع هللا ىلص
 ْ اكس موتك هالعاو ناك ام زعاهقاووه ديعس لرب هلل ادبع ىمعدل لاقدمم لعفام

 |[ تبأ رفآي رقب تلك ينام 1لاقف مهفارشأ ىاةيما يتب ةارس ىلا لسراواماعط عدصم هيسي ناك



 موي لزاخ هتعموص نم يأةنس نيعب راذنم ضرالا ىلا تلزم [ اكتب هل لاقي مادام |

 شي رق نم يناتلقف لحرلا نم اقف ةحاح يل ناتلقف تئجل هيلا نورطني اوعقت
 تلقف جرخ مكذنم_لاقدمح تاقف هعما امىلاق هلسرا هلأ نا عزم جر 0

 وه يل لاق متائيتهتنص يف اطمح د همصوف لب تقال هفصا الا لاق ة ةنئس دس متبع فم

 نمز يف كلذ ناكومال لا هيلعأ ارقأ يل لاقو هتعدوص لخد غن رباقيل هللاوةمال هذه "يبن هاو

 لاقف ميهاربا نيدنعدل ًآهةريرخلابابعا قلد ليعن نيرمح نب دي ز رح كلاذ نمو*ةيبيدحلا

 يف جرح دقوهثلا ٠ نيد لعل ا ك اماو ل الل غ يف نابهرل اورابح الا نم هتي ًارنملكنادل

 هتتعن لبق لسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيقله هق د هد هيلا عجراع هلا وعدي ”ين جراح وه وأكضرا

 ىلع مارا يكلو لا ينمةرئانريعل كلاذنا هماواما لاقم كو مغ ادق كلموقىرا يل اممعاي ل زاهد
 نكي تاويل سو هياعدملا ىلح درعا نماسهارلاهب هفرعاعهربحامت نيدلأ أذهيغتنا تجر هل الاخ

 0 ا

 . نع كير ن١ سيسملا قي راح نم رك اننع ساو يعن وبا جرح اومن دوعوملا بلادنا 5

 ىعدي ماشأا لها نم سه ارربطلا رت ناكل اقدح نع هينا ىع ءابيم نب بيع# رع دلير ةىبا

 هنا لوقي وسال قلي ةكم لح دي و هل هعموص مرلي 12 راكواريتك اثع هللا هات ادق اكو يع
 هعبتأ وأ هكردا نشةنامر ادحممعلا ثا وابرعلاهلد دق كم لها ايوولوم كي دلوي نأ كيوي

 مس بس
 ا ا ع وس

 هيلو نمالاو ريكعاو رمثلا صضر كرت امهات ءدحح أح كل هيلاخو هكر دا نمو هحجاح باصأ

 ءاحام لوقيدع لأيالا دواوم داوي اال ن 0-5 اح يقال ١ فوكلاو ءوكلاو ساوبلا ضرا 31005

 ٍ د ىاىتحسا اءملا دبعج رح سو هيلع هلا ىلص عا لوس هيفدلو يي دلامويلاهحي يح ناكل م دعب

 نم ا هياكل !اقف هياءاهر اق تطأ دبع لاق 'ده م لاتعد ا أف هع ءوص لصأ يق فقوث ىعيع
 . . . ١ ةهللءيرج هل

 توععا_رام الا موب تعب سما مويداوي دنع دودأ تكا يدا دوأوملا كالددلو دقف

 8 2 : 2 ِ دعاه قاعي مانا قست عحو لال نك هناتلاذد :اودحرابلا مامدس ناوريم الاموي
 ١ : : مفك ١
 وادرمم لاثم نالاقةرمعا# لاق هيلع ىعيب ا دحا ىلع غب ةيبامحو دوأ هدد كي خل هنا كدا

 هوس َ ها 5
 38 هقعأ لح راع راس عي ًّ وأ لن وى ادحأ يش اسودرتو هيك تبوح نيعيسأا عليي 0

 ملأ نع بيعر لاق هع ملاعت هلأ يجهر ,ىناسأ !ةينع لا ةرمج نع ءاجام كالذ نمو

 يو ءايت لهانم باكلا لهانم الحر تيقلف اهتدابع كرت يا ةياهاطلا ي يموق
 جرت هلامهعم سيل يلا لزايم ةراححلا دبعي نمم ؤرما يا تلقمماشلاو ةيدملا يب ةيرق

 هديعي اهلا اهتسحا لمجيو اهيا ؛ياهرذقل ةب ال7 نيعيف راجح ةعب راب يف يعمم لجرلا
 | ىاروماوسالزتملرنا اذاوهريغذخأي وهكراي لت ارينا 1 لبق ااكست همم نس ا وحامدجي هلعل

 0 و حو وسما دبوس باب فطفصيب تحب. سم يصيح ب جس سس حس هي بسسس - -

 : أجا ع ب يب علال ياسا( ا يس سس دم هدم ديس سعوا بلس ا اس اذ: ا حاج ع د يدي يي هدعصا ٠ يسب و ببحر سبب عسب بس يع يجيس اساس سيعود سس بسس بتسلم



 د اد

 أ نمريح لعيفل دقرضيالو عفتيال لطاب هلا هنأ تي تي ًارفنسحألا كا ذذخاو هكرت همن سح اوهام أ
 ْ هناف هعيتافكللذتي ًاراةافاه ريغ ىلاوعدي و هموق م « [نع ب غري لجر ةكم نم جرخي لاقاذه
 ال لاقيف تدح تدح لهل ًاساف ق ' اةكمال كلل ذ يف لاق ذنم ةمهيف نكي لف ني دلا لضفابيقأي 1
 تددشف اهريغ ىلا وعديو هموق ةللآ درع بغري لجرتدحيل ليقف ةرعت تلأس مث

 هيلع اشي رقت دجووايفةقتسم هتدجوفهنعتل ًافةكج هلزبأ تنكي يذلا يلزنم تمدق ٌيتلحار
 ميو تلق هللا لاق أب نم تلق ين لاق ثنا * يبت يئادتل اس هيلع تاخد وح هل تفطلتق ادغا

 ئ ناماوحرلاةلصو تراتوالا ركب وءامدلاو نقم وملكي رشال هدحو هللا ةدابعي لاق ثالسرا ا

 أ! فرصتا وأ كعهتكم نا ينرمأ يا 3 كتقدصو كب تنم : ادق تلسراامم معن تاقفليبسلا |

 1 < نا ميطتست الفد تكجام سانا ة عار ىرتال ؟لاقف ْ
 || هيلا ترسم ةديدملا ىلا لو يلام جر ىتح يلها يس تدكف ينعبتاءاحر فم تجرح
 أ ريح كلذ نمو*ةكت ينعيتا يدلا يملسلات نا معن لاق يتمرعت أهلنا ةيبناي تلقعةديدملا تمدقف
 !( نياىلا لمتلاهدنسب هلا رماسم يف هنع هلأ يدر 0 يلا ىور مالسلا هيلع ىبسيعأ :ىصو

 ا ةيس داقأ وعد صاقوينانبدع ىلا هنعدنلا ى رباط ان رب رهتسمت ”لافام مع هلا ىدررمع :

 !( ةلصن دعس هجوف لاقابياوض ىلع رعلف قارعلا ناولح ىلا يراعنالاةي واعءنيةلص:هجو نا |

 أ ايسو ةمينغ اوباصاف اهيحاوض قا اولحاوت !ىتحاوج رقت سرام ةئاالت يف
 ] ةهلغل دان الاف برعت نا سهلا تد رصعلا مه تقهر ىت> يبسلاو ةميسلا نوقوسي اول قاف

 اديب تريك هيجي لرملا نم يجو لاقر 51مل اريك ؟هنثأ ل لاقف نذام ماقتل ىلا حنس ىلا يبسلاو ا

 هللا لوسر ادهن ادهش! ل لاق متةلسءأي صالخالا اة ةك لاق هشاال اهل ال نا دهس لاق عةلضداي
 لاق متةعاسلا موقل هتماس أر ىلعومالل لا هيلع عر نب ىديع هيرب يدلاومو يمل وهىلاق ||
 | باجا نحل لاق ح الهلا ىلع يح لاق مئا هيلع بسط اوال ىتس نملهب ولع لاقة الصلا ىلع يح |
 ]| لاق متاريب رك ىلا ١ ريك هللا لاق عتمال ءاقبلا 0 ا

 | انق مناذانم خرفالف ل !اقرالا ىلعدل دسج هللا موك لض» اي صالخ الا تصادا لاقهننا ال اهل اال
 انرأف ك كتوص انتععماهللادابع نممأ را نم نكاسما تناكالم أ هللا كري تن نمانلقف
 قلشاف لاقد عملا ىمر بالعملا نيرمت دفوو لسو هيله ىلص هلوسر دفوو هنا دعو اناف كصخخش

 هللا ة”رو كيلع مال لا لاقف فوص نم نارمم هي با ةيحلاو س ألا ضيبأ ىحرلاكًة ماه نعل بجلا

 ؛أ ةلعرب تم بيزر انا لاقهلاك مجري :تنانمهتاكري وهللا ةمحر ومالا ١ !!كيلعوانلتف هتاكرنو |

 إ | هدرا ىلا اقبل الوطب يل أع عدول ايطلااذهيف يننكسا مال لا هيلع هرمز ىسعحلاصلادبعلاا ىو

1 
 ا
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 هللا ىلص يتلا لمهام لاق ةىرادنلاهتلحامم ًارعتي و بيلصلا رم 5 ري زاخلا لعقيف ءامسلا نم
 هدعب كيفما ن . «لاقم عومدلاب هتيل ب فح ىتح الي وطاريتك كب يب ضبقانلق لو هيلع

 هيلع هللا ىلص ده ءاقل ينتاعاذا لاق رمعاناقء دعب ماق نفاق ضيقادلق لعدام للاقركب وبا انلق
 لاصخلاةيمدوربحأو ر مال اءد دقق براقوددس رمي هلا واوقو ماللسلا يم رمج ا ًءرقاف سو

 ريسشنأوءاسلاب ءاسلاول اجرلاب لاحرلا ىتعتس اذا بوملا برخادر سو هيلا ىسدحصةمأي
 0 مهريك م ريخص روي لو ةريعس مريبك ريا مهل مييلاوم ريغملا اوع'اومهعساس ريع يش (:

 ريبانتدلا هن بلي للعلا م0 نوع هيرو 11 نع يعمل ك رت ودب رمادي له فورعملاب رمالا

 ا دحاملا أ وكرعزو فحاعملا اودصفو رباملاا أوولحو اظيع دلولاو اظيق راملا ناكو مجاردلاو

 | تعطقنو ءامدلاب نه اوايدلاب ىيدلا اوعان وىوملا اوعيتاو٠ ءاتيلااودب .توءاشرلا اوريظاو ْ

 هيا ماقههتيب نم لحرلا جر و ارعل امقلاوا رد طلستلا راصو ان ر 30 لكاوكملا عيب هم اأحرالا

 أ دع بفكمدم- ىلا ةلمي كلذ تك واع اعم لاق جورسلا الا تكرو هنمريحوهنم
 | لبا اده لردتىتح راصنالاونيرجابملا سم كعم سمو تناتنا دعس ىلارمم # كم رمع ىلا

 1 نس ىسع ءايضصوا ضع ن لاق موديل هللا ىلم هلال لوسرر راكم اللا ينءد أرق ةامدتاا ذه

 | اموي نيعبررأ لبطلا لرب ىتح مالا اة ع رايدعد لرع قارعلاة يحاسب ليلا الذب لوس يرم |(
 لاق» جيرو ه5 الص كيف ناذالل اب يداعب

 أ[ نامرلا داسو ةعاسلامايق ىلع ةلالد ىحاعأ ومدلا قب رط ىلع سن حاملا ض.هنتودحاسملا ْ

 طارمشا ل يف ةريحالا 3. الادلاو حس سهلا عونطعو ين دبملا جورحو ىسيع ل ورب ةلال دك 5 .٠ - 1 ل ! أ

 ةهرخز كيس هلوقوهنع هنا درى داى مع يديم ل

 ىسع ىب هواهرك د تلا ءايتالارئاسو فحا ىملا ضي ممتو دحا ملا ةفرحزاماو ىربكلا ةءالا
 نم اومدق ىراصنلا ىءةعا ناقد نمو+ باتكلا دل أ يِيق اي < ىرط لا طارشالا نم يق
 ْ املا
 نادم انا لاقق تبا نهنءاو دما نمدل لاقعمهتدار رف ف هتعتو ميدتك يي هتفعا مهصعت

 هل لاقم هل كي رشالاهرهثا لاقفلابملا ىلاراعاو هده بر رمدل لاته_لطملادبعم نادبع |
 اهسلا ىلا راشاوهذهبر نملاقههل كيرشال اهبردنلا لاقع ضرالا ىلا راشا وهذه بر نما

 (| كيرشدل ام هللا ي ينك تق هل لاق هريغ بردل لا ميفارصملا هلل اقع هل كي رشال اهبرهثلا ل اقم ٍ

 نءو# هتوبنب رشي وريح يف يفارصنلا حيصفأوهرغص يف ديحوتل لاب سو هيلع هللا ىلح ماقع دضالو
 لاق نايفسيبا نب ةيواعم نع جلا نب ناو رم قيراط نم يتيوبلا جرحا لاق صن ا كحلا ي يامكالذ

 ىراصت اههفدي رقبايررف ماشلا ىلا تاصا يبان, ةيم

 هقرعك نينس عيس نس عقول ودياسمقا لسد رغدورم !واناعلا نيباوراسدكمىل ا رام

1 

1 

 ا
1 
1 

 ةيماوأنأ تجرح لاق برح نينايفسوبأ ينتدح 1!



 لعد وداراوهوه أودوه ع 8 ةيم'او اراثث

 متكت لاق عجرو ىهذه كعم قلطا تسل تلقف ةيبارصنلا لع هيلا ىعش ادقلجر ىلا يفق كاف
 اتوعبمايبننا باتكلا زارع هيلاىعتا يدلا لجرلا اذه ين دح لاق مت نة دحلام يع ا

 كلذدي !يللاق وهموق رد طسو لاق هبسام تلق كمل اها نموه كتم سل لاقمو هانا ىنناأتدتظف |

 دعاق ليغ نءورم نبدي زو ةبمكلا ءاتفبال اج تلك ةنع هلا ا يضر قيد اركي وبا لاق لاقبا د
 | لاق نيطسام لها ندا عشمواانم رظعي يدل يبا اذهنا امالاقعتلصلاينانب ةيمادن رق

 هيلع تصصقم لو + م ةقرودي رآح رت تعبيالو رطتني ينشاف ابق تمعت نكاجلو

 طسوا نم رطتني يدلايبنلا اذهنا ءالملاو باتكلا لهاايربحا يانا اي معن لاق يدحلا !
 )| الامل ليتاملوقي اة عاب 1 ا ا لا

 دع نا جرساو#*تقدصو تنعأ هل -وديلع هلا ى احدهتلا لوح ءرتعب اهله لاقجلاظي الور خطب ال هنأ

 1 ذو أ ارحدي ريذكمنم حراحومو أيد نع ورم ندي ز تسيقل !لاقةعيم ر رن رمان ع معنول و

 نى سيع نع قش موج رات يفرك اسع نبا جرح 1و ا ةيحصمو راهم اآتلا لع لح دةنجرماشل |

 ناكاامو مهتم [لازتع اومهفال خ نم ريظاايف رايملا ردص يع وس هموق نين وهدي ناك ذو ج5

 دلو نمايس رطش ا انافديمي ا موريحا ارا لم تعبتاو سوق تفلاح يلا .ءاعايدي زلات مذاب ادبي

 يبن هنأ دهشاو هقدصاوهب نم وأنا هكردايلاراالو دج! هعما للطملا دع يب نمم ليعامس
 لجروه كيلع حيال تح هتعب امرماعاي كريحا ومالا ينم هئرق أ هتي "اف ةدمشلا تلاط اف
 نيبةوبنلا ماحوة رمح هنيع قرافي سيلودايلش.الو رعشلا ريعكمالو ل 0 وطلاب الو ريصقل ان سبل

 ىلارجاهيىتح هب ءاحام نوهركي وابن هموقهحر جيت هتعيمومدلوم إبلا ادهو د امعساو هيفتك<
 ل أمان ملكوبعا رس انيدسلطا اماكدالبلا ١ تماب ياه هععدحم نادل !ايأك هرعأ ريطش براي

 قى 1 نولوقيو كل دتعت التم هو” هود ارونيدلا اذه نولوقي سوجلاو ىرا تالاو دوهيلا نم

 ( ةنْلايف دعي را دقلاقوهيلع محرتق هتريح الوديع لسع لوسر ًابتالف 'رماع لاق هريغ يبن

 رحبحلا يفاموي بلطملا دبعا دي اولاقدخويش نعي دقاولا اولا قيرط نم ريعدوب ١ جرح او*هليذ بتل
 اذه ليعامسادلو نميقب يبن ةفص دجت انا لوقي ودت داكوهوهلاقي دص ناكونار 2 نقةساودععو ||

 هييع ىلاو فقسالا هيلا رظنف ملسو هيعمل قصها لو -رٌقافاذكو اذك هتفص نمهداوم |)
 لافايحم ايا أ دجنامال فةسالا لاق ينبالاق كنماذهاما- ذهوه لاقق هيم دق ىلاو هربا ى لاو

 يم واطب نايفسأبأ يةيماللاقف م« قلطتي ن

 ةبيعهورشاهسماشلا ىلع اخ دب ةفدر تيش وةفحر نيناعمر رع لو يودع ت فج ااكانأ ل

 أ تفجر معن لاق تدح نم ناكل هاناق ماشلا نملاةد ,ا نماتلق بكر !ذاةيد؟نمابي رقابسحاظ أ



 الاكي- ١ ل ااباوظفحت هيدبل بلطملا دبع لاق تقدص لاق هب يلبح هماوهوب ا تامدقوينبا نبا
 ةماهلا كلم ة ةذوبب هعاتجاو بهأرلا رماعيلا نع ةيزح ربخ كلل نمو * هيف لاقي ام خيععسا

 لاقدنعللا ىذر تبا نبةعزخ ىو ر سو يلءهنلاىلص يب ماشلا بهار ريشبتبم دنع همامسو |
 ناك رماءاب نأكل ذوهرمأ روهاخ لبق ل سو هيلع هقنا ىلص هللا لو سرلاهاصو بهأرلا رماعوب أ ناك ا

 تاهج ىلا نعلففم السلا هيلع ميعارب نيدةيفيشلا بلطو هناحجس هلئادح ووك ردنا نع بشر دق

 هيلع هللا ىلح د تعب عه الع هروح أو ةيقيخطلا ن ءيراملاودوييلانيباتكلا لهال اي ىتع أ
 داس هيف اسلجم رماع وبا ساجخلةمي رح لاق هل هوتسو مالا لاوةالصلا هيلعميح ارباقلعلسو .
 | لاقف اغياياقصو هفصومتهرجابمو هجورح نيعو مل-و هيلع هللا ىلديبنلا رك ذف جررطعاو سوالا |

 '( رماع انآ اي ةيفيسلا ستان ادحوم ناك لهتال ا دبع ينب فيلح يعاسصقلا نابيتلا نب متيملاوب هل '

 ءالل وه مثيملاوب ا لاق» نملاو الا يلهفصودقل هاو لجارماع وبا لاقف تدزام هتدهاول |

 لاقفان دف أفدمب هنعابربجتل ءيا ذه نان للا لانها سكي ينودجياّيكلل هبوفصي سنالا |
 هلثأ ربش يف ادرفنم هيلا تهجوتف تادحالاا عقوت# جاي هنا ىلا نعاك نع يلو ك هنا رماعوب | ا

 || ارك ارح اليعتيإ سعت يتلحاروالا تقءااعمونلا يبيشعم ءارقتليل يف تي رساعريسلا لصتم |
 ِ اذاف اهببم توندوّتحألا اهبحواةسعا موف موج اك نأ ارينا ذاك تقلتواهوح تاسجواوك كالذ يبعارع

 أ يرعد مم سالواتوب ران وطنا رشا تنوهتيال نولط دما ممح دقن راقسي#
 ا يوم تافارز صاصتالا كالت تعطعاوأب مع يبن تيقلاه ترح زو تحافتم يتاح ًارثماقو

 ْ لعتلاو لوقلاب مهنوعدي مهسةاعداذاو لاق تامارزلا هذه يعرب قئاعادا يق وص ى دباب تحررصف
 لاقف ةعيظم رطأسو ةهوشم روصاذاو يلااوداجو ينو مه ةعبر 0 َة نعاو ست

 ةمؤدي- تلاتاقعتي ون ني الاقدم قيد ى ,هناسغ نم لجر تل سنالا يأن رم مم دوحأ يل

 | اعاسالا رشعماناتلق مت نرماكلادسقز 0 ,م ًانالوىل لاق را راوج

 0 صقي نااهمر باطلا م2 يفق ن عىل راوملاب لصاويفاو لملا نم تع هنوذح ايل نايكلا رقع

 : لاقفة يعلو ةلثسلا هتعمل تطق دريبملا ىلع اولاقو را ىلا يعمق دات راشافهقككلع

 : ملسو هيلع ىل »يبا !ابةراتلا هيفامعتمامالك ل اقورماءابلاب من لاقفر ءاعونأ تلقف نان هوبا

 | حادحدلا ريصقلاالوحاولملا ل اي وطلاب سيل حاضو رهزال هنا لح لاقدم تل ابق صاعوب'لاقف |

 "أ هيفعك نيبو ةاك 2 هفرطلو ت2 هينيعيف حاد وضرر ءاىذوا كب او حال و انر رطناذا

 هرغسلا ةحبوملا ٠ ميلا معمم رثأ افق مدع سقت رددها ةيفيدحلايق أي رب ريال نم اوهوهرمأ |

 لاق ىباطم تدع عصا الك ىلا رئأاس ين تمزق دوعبتف ةنالأعلا عبس ةتاوضينع |
 يس يب ل يس م ماس د تيم سس مج

 1 سم م يمس سس سس 0 ص م عع هاوس جمس



 عادم هع 0

١ 
 ا يذ ةذوه دنع امويان انيب ىدانلاف لج لاقت ةماياةبصق قو ريح ىدان يف تسلج م ةعزح

 ةذوع هب بحرف لخ ده هل نذؤاف نذ أتي قشمد بهار اذههل لاقهةذوه بجاح لح دؤا جاتلا

 | اهدالب بيطاو برعلا ني زي“ لجاة ذوهلاق ثالملا دالب بيطاا١ يهازلادل لاقداب داحتو
 ا برتس بيرق انموهةذوه لاق كالملاد الب نم هني دىلاوع دي يدل دمج د> دا منيا ب هارلا لاق

 ٍْ ناتيشحو ىلع تندضلاقّْغبو بهارلا لاقل اسم ىلادبجا ينوعدي باعك اجدقو
 ( هبرشبيذلاب يبدلا هاف هعابتا ينكر يماو كلكلمل هتعبتا ول ب هارلا لاقف هلاعبت ترص اذا ب هذي

 ١ بحاوهدسح ايلا دجا لاق هعبتتال كنا بهارللّة ذوه لاقههتفصن ليج ال ! يف هفصوو ىسع

 | هلو ريف دءودقو كام لعيفرقي كرا هلئاسو هتعبتالا ينار' امةذوهلاته اب ءريوهو رمخحا
 | هموق رعشو ةي دهسالوسر يلا تعب واناتنك لس هيلع هننا ىلص يبن ىلا !بتكف هبتاكرما غكلذب

 | بهارلا تبلو هيلعناكأم ضعرو لوسرلا مترا كانعلح تعبت ىلا اولاقودوتامكلذب
 ١ تق امقحاأتلقع هع دنع هتيقلف ماشلاىلا نمان ماع لكدبل ءدغي ناكوةمارك يق هدنع

 56 هيلعمللا ىلح يب دلاتيتاو تريجت' ىلها ىلا تءجره لاق هعبتاع مس لاق دراي ةذومل
 ا فئاطلا نعاب اغناكي يتلا دوعسمن ةورع نا ىورامثللذ نمو# هن تن اوتمع“ اع هر مشسأف

 ا قلفةورعءاجاهع مل-وهيلعمتلا ىلص بلا لحتراالف سو هيلعمللا ىلص يبنلااهرساح ريح

 | اذاقتي ًاردقىلب ند ايعلاقعدل سالاعابتا ود اولعىرتال !ةورعهل لاق ةطلم سس نالايغ

 ل1 هن نم نو هعيتنمل نأ ثال ذكأت بتوع اهدوأب اراك نا تاور سب ربع ملا نا رع لاقدرع ا يدادع

 ا اهديس تكن او كيلعأ ابفاحال ياو كمل وقلا ا ده ف يقب ي معسل 2 نأ اام ناو علاقم ْ

 غارعاكلل رك اذودعس هدقعل ىلاوتيبب اد نأ دق ٍجأاقهقادص ىل اي ايجي ناو ييبيامدلا اوةورع لاق

 0 دهترءاريظي نا لدقة رات نارع تدع .ةةورعلاقوهامنالي علاق اءةدحال هركذا أ

 ةحرسلاىلو 1 ااهبهبناقوست *راتي راح !ىدلق ياعمأد ءادتنمةحر هت ن ءحيلع هضاف هموق

 | ىرخالل اها فرحا ا!تلاقم تمواد ف عجلم ذماناواتساحو ةحرسلا لاذ نم ةيحان يميلااترسخ

 | ضيم دوسم ريع ديس دوعن ةورعا ذهىرحال ا تلاق نيم ركل اًةدي١اي نيلوقت امها ذه نم

 ١ قاىرحالا تلاقىون نيا ىلاوىوهنيا نش نيمركال ا ةئبااي تةدص تلاق دونم هرسعو دوج

 : نيمرك ال اةنأاي تقدص تلأاق م لاخلا تاذ نار ىوني وهو م يق فناط فينملا لقعملا نم

 أ تقدص تلاق هقومولمي وهقوس قفني ودقي رط ليست ىرحالا تلاقا ذه هرفس ف سيصموهاش

 | اهسجارما طاعتي واع رك ايش عتيدابعز شيعي ىرحالات !!ةدرعا ةبقاعاش نيمركأل اةداأي
 ا نمديتأي باجير- ءادل باج عادكرح -الاتلاق يبلاامونيمرك الا ةنبااي تلاقاملكهنعدتريف



 سس سس م جدو سسوس حسو

 ل ارت تعاباملو ا 0 ادا 59 الاخ "ا

 قمل ىلا ى دبي هر لها نم «يبأ حورح نيح اه بوقعب د !اي يل لاقداقي دص يلد 0 ا

 هن نهاوي نمل وانك 9 ط ناف#ر 5 ”اوءايدالا يس نب اهيسملا ويال 1 لوقت يدلأ اذهامتلق 0
 لس ع

 ياقة رالأا٠ ومهم ١ ارماتسكو هيلع بش د هك 5ظ5ك نع اذه تقكدقوةورع لاف

 راكع لاق دله يح رش ”يلعممك ادد هرتكت مو هعبتل هدم ادشار فرس اه كاذ لأم يفا

 ىرعلا دبع دنأ 5 لقول نا ةقردل ناك: همالسأ نسحو مد ودياسش لس يل اًةورعف ف

 ءاتامذب رعلاب ليال ' نم كب ويل رعأ باع كلا مكين كو ةيلهاشلا يف اريصمم ارا

 هي وأ مع نما ناك را هيوم هيل يناس كاطع بن راهو

 نأ
 1 نوك اىدبلا اعددا ابيع يتلا 3 ىسوم ىلعلر ' يدلا س ومأم ذادع لاقع سقلا شي رق

 لمع طق لحرتأي مع لاق م يحرخت و 'كدو هلعما ىلص هلا لوسر لاو كءرق كجرخي

 يرام حيت يشللذ تح دقوا رز ومار دب ةلوصنا كموي كوشي تاو دوعالا مه تغجام
 سس

 ترد ذأ ةق رقل ا تلاق ابنعدشاى يدرةشت اء 6 ةورع قي رح نمميعبوب أ حرحأو 3 هريغو

0-16 
 هاذه يقر ذي لي راشامو حجومبد حومم انا راس در ددنأو مو هيلع عددنا ىلص يهملا ةحعدو هل

 هن

 35 اييدلا 1 ىلاعت يعهذ !ناسر نيب ومحب هللأ نيمأ ليريج نأ وال ابيهديعت يتلا ضر الأ

 لي رج بيعت تراست الو تلاق تلع هدأ ريال هلأ دعم لكي نا ىر دلل و .ارأ دافئ أ ارامديع

1 - ِ 0 2 1 1 . 
 ةوعدلا راباك راعتني ةقرومأقا يرق الآس ومالا هيت اياب! لاقم ةقرو تررح اد ت هجره هرب لع

 كاذ يلاقع
 00 0-3 1 سس

 اديتملا تع اشاط مث 2 احول ىركذلا لدتخو تحيط

 اهدح اي يراطتأا بلاط دقت ل افصو دعب ةجيدح نم فصوو

 | اجور هنعىرا نرا كتيدح *» يئاعر ىلع نيتكللا
 : ايي هل نوكي تع مديو * اموق دوسيس ادم تا

 آدوعت لرأ ةيرلا هن ماها * رول ءايض ىاللا ثس ربطيو

 احولو موا تكو تدبت * ميلذ نأك ام اذا يباع

 |  اسيبع ارتكب تع ولو + ىشيرق تهرك يدلا يف احولو 1
 ىالعأ نم الكوأ كي يباج نمالك ىعمىربكلا هدهاو تي ينيعلا لاق نيدكملا نطيي هلوق
 | دب يس فا رطنمم الا جرحاو* *اهانن ثلل دلت ةكماباعساو ٍْ



 كا

 ٠ لس هيما ا ً
 ريغ لم هللاءاغق ءيشل امو ا  ردقلاو رهدلا فرصو لاحرللاي
 ريخ لم بيقلا ”ؤحب الامم * اهريخالا يلوعدت ةجيدح ىتح
 رحا نم سانا يتأيس هارا ارمأ * اهريحالا هنع ينلأستلا تءاج
 رصعلاو رهدلا يدق نم ىبصمأيف *# هبا تعم 9 ساب يبت ريحو
 رشلا ىلا توعبم كلا ليريج *# مريخيش هيتايا ىمحا نان

 ىرظتناو ريملا ره هلالا كل
 رهسلاو مونلا يف ىري ام هرمأ نع

 رعشلاو يللا ىلاعا هنم تعقب
 روصلا بهأو نم تكا ةروص يف قيحاو هل هللأ .لريماتي و يفأ

 رحشلا _: رم يلوح نم لاحت ينرعذي وش ١ ناكم رعسا ,
 روسلا لزيموللت تعد بوس نا # ىبقدعي ١ يردأ امويلف تلقف

 ردك الو ”_:نم الا دليلا نما # مهتوعد تنلعا ناك ١ فوسو

 د ميارلا بابلا 39

 ملسوهيلع هللا ىلص هن ار :اتلا ن نم نابكلاةنسل أ ىلع درو ام ضعب يف

 ا نابكلا و ملسو هيلع هللا ىلص هتعبم لبق معملا نوقرتسي اوباكنرملا نأ لعا |
 ْ اوباكذقم مهل مهقارتسا اما : ةوبنلا مالعا باتك يف تيدرواملا مامالا لاق 0 ١
 || نرحل ءاقلال الا يف ةءابكلا تناك ثالدلو هءوقرتسي لوسرلا تع تعب لبقةيلهاللا يف |
 | ىلاعت هللا لاق اك ءامسلا_:ىمابيف نوب رقي مل تناكدعاقمي عمنا نم ,قراسا اممهيلا أ

 '( ىلإ اهوقليف ءامسلا رابحا ةكئالالا نم اوعمتسل مل دعاتماهنم دعفت انك اَنِإَو |

 ةقرحلا بكاوكلا باهشلاب ينعيادصراباهش هلدجي نالأ أ عمت مق ةنيكلا ||

 نيلوق ىلعإعلا لهاديف فاح ادقق_لوسرلا تعدمب معسل يقارتساامافةكّن الملا دصرلابو |
 ثعب دعب قاب عهسلل مقارتسا نايفاتلاوةداهكلا تلاز كل دلو مسا مهقارتسا لازدنا اهدحا

 . ري نيح 02 يدلا لع تاقف

 هل اسإ يك اني انلا هجاسرأو

 نصا لا عا جا
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 هع يرو ا علل تالا 3 1

 هلدج ناللا مع د نمش ىلاعت هللا لوقل بومتلا مدح اال لوسرلا لبق تراكو لوسرلا

 ا( ميتع هيحو طعح دق ىلاعت هيأ نال ىسولا نود ضرالل ! رابح هنوعتتس يدلاو اًدصر اباهش ا
 . . وا دسم ج . م اماه رو هب 01

 ١' بهتلاذحا ياذه ىلع فلساونوظفاعلمل ان ورك ذل |اَنَل رن نأ إ ىلاعت هلوقا
 ا لبق مذخ أتبهمتلا نا.للا وهلا للا ضم بعدد دع وعجل قارس نبت نيكي لهم |

 | بهذو هقارتسا نعاعتم يبعتلا * روكتو ةنابكلا عاطقنال مهلا ل ١لصيال - معسأ أ قاركس م

 || مهتذحا اذااهيدو هقارتسا ىلعاءاقع نوكتودقا ع يملا را منور ٠

 "أ كلدلو لتقنالو قرغو حرجت اهمايفانلاو ةبابكلا بعطقن اكل دلو مهلتقن اهنااهدحا ترالوق |

 هنوقليأم نوكي و قارتحالادعب قارتسالا عطقمال م اقن الواو قارتحالا دعب هقارتسالاوداعأ
 1 نالوق مذح اي يدنا ب املا فو سلا نعةنابكلا عاطقنال ى رسال نود نمل ىلا معا نم

 رك دامكلذ نق # ها دوعتالو مقر راددنا يناتلا لول اودوعي م هكئايضددشل عي رونا اهدحأ

 1 قي رط نم كاع نا 1و ميعدوب ١ جرحا هللادحر لاق ىركلا صئادملا ف يطويسلا طماحلا

 ا يدر سابع ناانع يلئدلا نب هلل اديع نع يتابيشلا رمت يبا ن ىبحي نع شايع نب ليعامم

 ْ ائيتمدأ دلو نم قايإ هلا 8 امرت نمكلا و رك ذت كب ااغلب_لاقفداتا الحرنا ُ

 | نكي مو ءاشيت سبق يدع و ىلع لحي ناكو مادو ىلع اح احياعس قل هلا م من لاق ههبشي
 !| ىوطي 5 هتوقرت ىلا هيلحر نمىوطي ناكونيغ كو قملاوة مسجل الا بصعالو لع هيف '
 | ةكم هيف اهدع#و ىلع رح ةكمى لا حورطلا دارا الث هنالالا كرت ءيتديف نكيلوبوتلا |:

 | نب ليقعو رههنن صوحال اويبمق اسا فاس ديعو سعت دبع شي رقنمرس ةعبرأ هيلا جرخت |
 نااني ارو كمو دقانعلب امل كروزمل كانبت أ حمج وم ساب أ نم اولاقف مهسس ريغ ىلا اوجاف صاقويلا

 ا ىلع ول ةيو در دمصوةي ده شي ليقع ل ىددح وأ عشنا بجو قح شا دليلا

 ملاعلاو لاقد هدي هلواض كدي ينلوأن ل زيقعأب لاقءال ماح ياس ارهاري لهاورطمل ماركا تم ا

 !! هةيدنملا عوياصل اهدي دمحلا يلاجلل كناهةيبملا ةيمكلاوء ديول ةمدناو «٠ ةيطخلا ارماعلاو»ةيمللا 1

 هحرقلا قباسلاوهحزق سوقو»حردلاب يت الاول اقم ياي تقدصاولاقءةيديدرلاةدعسلاو | |
 اوسيلموقلا ناربحاو هع راطام تيح بارغلا نأ» متل حلبا اورطرلاول يع او*حيبطملا يطللاو 1

 كانتادلبلال اهأع نحن حيطساي تقدص اولاقءحطيلا هيسؤ شي رق نم مهتبس ن اوه حمج نم

 كلذيف كدتع نكي نك اهدعب نم نوكيا موانأ ءزيف نوكي ايعابرح او كلت نمانءابامل كرو زمإ



 ءاوسمرملأ نامز يف برعلارشعم نالا متنا اياياههأ مال نمو ي# ”ارذخ مقدصن أ لا لاقفإ ا

 تورس ا اشني و٠ مهفالوك دنع عال مع اةريعب 0 اصب :

 أ تيبلاولاق كئلوأ نونوكي نمت جنح اياولاق هنغلا نوياطي هم بلا نولتتقي «مدرلا نوغابي هرنصلا |

 نوكرتي و0 نانوال !نورسكي» نادلو يقع نءن ا شنيل « ناطلسلاو نما و ناكنالا يذ ْ
 ١١ نايمعلانوقبسي وه نايبلنوفرشي «نايدلا نيد نوديوه نمرلا نودحوي «ناطيشلاةدايع

 | عوعزملاو«فارسالا ىمحملاو فارشالا فرشاو لاق كئلوا نونوكي نم لست نم عيطساي اوناق
 | مهيف نوكي «ىانمو سعت دبع ينب يم « فال انوشعلا ٠ فاعضالا بع شملاو«فاقحالا

 | هدمالا خلابلاوهدبال ايقابلاو لاق جرحي دل يا!نمورهريماب انربحت اميطاياولاق«فالئحا |
 | ه«رلصلا ةدابعنم ًارييهدنفلاو توغي ضرب ,* دكر ا ىلا ىدبهي» دتهعيب فهلا اذنم جريل |

 رمآ نع مهربحا ها دوهتنم ء اهلا يوءادوقفم ضرالا نموءا دوت هللا هاموتي م« درفت !اب ردبعي

 هركذنمامناو لصالا ةعجار ع هيلعف ثالذ ليصق[ لطف وقول ادارا نق مه دعب نمونيهشارلا ءاقلحلا |
 ىسوموب ا جرحا لاقاصي ا صئاصخلا يامكللذ نمو# لسو هيلعمنلا ىل يبلابريش يتلا اب دصق نال ا

 رعأ نم ريخ- هل عقو دح وكيف ل اههئالخل .رمكلاقلاققنأ اوعنع يباكلا نب !نءلئال دلا يب ينيدملا
 نوتس هيلعتتتا دق ناكويقراحلادي ز نم ليفط ايفط لاقف ةيلهاملا يلو هيلع هللا لص هللا لوست |

 يس تيدحلا رك ذف هتبابكن م . كلب أم ىلعةي واعم نب نوم أملا ناك يدم مل اريمااي منةنسةئامم ٠
 ريح اناث 05 ليفط لاق# هقيسأ ال ينتيلو « هقللا يفا تس تيلاب لوقو سو هيلا ىلص يبل هرادت

 ا تحارتو لاق نوم أملا هب ردنا يدلا كاذا ذه سفري تقف ةماهتن نحو لسو ا

 ص الجرن أ ىحيتلا ةحملاط نب ؛في زي نب بوقعي نع ميعنوب أ ج - رحاو»# تلحاف تدفونأ ىلاعا ايالا

 || مالساي تحرص يتتامالسالا ليبق لاقكتبحاعب كديع قم تلا نمك ا لاقفرح ىلع
 انانينءكوملاريماايموقلا نمل ار لاق ريك امنا ثان ملسريغ مئادلاريملاونيبملا تملا مالساي |:

 ا لبقم_بكأرا ذافانرظدذأ ىدصأاالا أهيم معسنال ءاسلمةيوديريسلاب اهناواذه ل 58 دحأ :

 ! نم لجرلاقت سمذعدما ايريخلا _:رمثك دعوا. كاتادوعاو ىلعاهش ادا اي دما ايلاقع |

 | حال دق لوقي افلح نم فتاهاذ !ًةرفقب انك اله ماشلا ىلا تقاطما اذه لثمكث دحا اءاراصالا
 ىلعاهلنا #هقدص نه حلفم لومر كاذ *# هقب وم فوسعالظ نم جري * هقرشم ءاضاف مجت 1

 أ فاق يسودلا سقنب سادرع نعرك بع ناو فتاوطايف ىطئارللا جرحاو*هققحوهرما ||

 تلقف هجر دنعاهريبشت نم ناك اموةنابكلا دنع ترك د دقو لسو هيل هنا ىلص يبنلا ترضح |
 اريحال !اهيلء ]عن ةصاخامللاقيانمةي راج نأ كربحا ءيششكالذ نمان دنع ناكدق هنا لوسراي |,
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 ٠ ةملظ ينعيش غذا ىب يفل يلا تلاقدل ذا والف تاع ل له سود رشعماي تلاقفامويا ءاجذا ا

 || تعضو اهتدالو تنداذا ىتح تليح دق نوك (نأ تيتخ دقف5 ًارملا عملجرلا سك تدجوو
 | ىلاوةبتوبتوذأ لرالغلا عم عايل هنا تحاتي تكف بلكلا يتذاكنانذا هل فطغاامالا

 ١ انبكرف« هبت ن راسخ نايتف نريف *هبقعلا ءاروهقأو ليحل ا.هلي وا هلي وأي هتوص ىلعان حاصومرانا 1

 هللا لو راي كتعبم ناكاذا ىتح لوقي كن اككلا !اًئيشال لوقي ال ناكورت انععو هان ءربف محاد دحوم

 يلوم !ينق دمر ناكيدلا يب ,ذك يردااملاق'ذامشاني ودل اذقد بذكيف« يتبابريحي راص

 لااقو راد ةرهح هن مكمل ذاع هنعارقتف ةتالتدساسلا 1م كلذ هد امله يلون أ الث يتب يف :

 سارق يودش هداه تيماناوتكم لاقل ااءلقف ءاسالل اريح جرح« ءامملا كسر دع سو هرم ةمعمأي ٍْ

 رح لك عماولوق ر راح أ هد الخ يقوف ذقأف يمارطض ءا ميرا دامعارأ مراعشا ف فوسيلاف ليج
 ِ 4 0 ا
 0: لوسراب كتعيعانوريجأو جاخلا اقم دقيحاشأو كاذاتعتف امطاوأ دهأ ياك مللت كلعماب 1

 : يلا الاب ارتاتمالحر تلك لاق نعل ى يبحر ل رامع نم ناتع رع رك اسهل 1 رحاو#هللأ أ

 يأن ةتعم :ادقاد# نأأل ليقماشتا د اداشي رقم طهر يدعاف ةبمكلا ءاس ةليا تاذ ذأ ل
 ا 1 كلذ 1 ما 03 57

 | له كلذ لىلات قيل نوك االالة رسما ينتلح دع عئار لا > تادةيقرت اكو هم أةيقر رم

 تااقيف 7 ارالداهمو دق دع تنبكتدق تناكوةدعاق يل ةلأح تدص اه يلع« ىلا تدرس ان ,اتببلا :
2 

 ' تيقوو وريح كلانا *«ارشع متي ى رجأب 6# ترج ا 51:وا7 217م ىرتتات الب تييح ورشي 1

 ناهس لاق ار دق ميامع تن 1 او : تيقأو كتم او*أرب ةتانامسماو كل“ #«ارعش

 ,| هعم يب اذه *«ناسالا كلو لاما كل»نايعتلاقهريلوق ام ةل اح ايتلقو افوق نم تيم" ||
 أ هلاحاي تلق*# ناوالاف كلاشتال مئات ,اقرقلاو لي رمتلاو ءاحوج ناي دما هقعشهإ را * ناهربلا
 ا ءاحشا دنع نملوسر هللا دبع نم هتت تا بيان راب وامي بك كدت كبأ

 1 هدرقو# مساح هرمأو + حالم هدو * حاب عم هحابعم» تلاق تدل ىلا وعدل هللا ليزنش |

 ا لاق# حامرلا تدمو+ حامصلا تلسو# حابدلا عقوو# حايصلا معني ام#حاطنلاهل تاذ « حاطن

 أ( هتريخاوهتيتام ركب يلادنع ساعم يلناكوهيد رك ذا تاعجو يباق يابءالك م قوو تفرصنأ
 هذهام لطابلانم حلاك يلع ىنجياممزاح لحر كلنا نائعاي كحي ولاقف ينل اح نم تعا |

 هلثاو لب تلق عفتتال و رضتال و رصبتال و ععسنال م هةراج نمتسل ٌةانموقاهدبعي يتلا ناتوالا

 دق هلل دبع نب دم لسو هيلدا ىلس هلا لورا ذه كتل اح كتف دص هلاودقن لاقل ذككهنا

 ىلا هللا بج 1ناهعاي لاقف هع اه ىل ت تاقق هنم مهدت هين اتناكت ليف هقلح ىلا ةلاسرب ,هللا هحعب 0

 ِ تلال ةتطسا ن ناهلوق تمعس اهيح تكلا ائامهسأ وف لاق هقلاخى لاو كيلا هللا لوسريفاف هتنج



 لاق يببللا كالامزب يمل روح كل ذ نمو «نايعوة يقر جوز نسح لاقي ناك ةيقر تجوزلا نا 1

 ١ هلتالوسراي ىعأاو تنا يىلاب تلقفةءابكلا تركذق ملسو هيلعملا ىلصهللا لو دنع ترف ْ

 وجت فذقلا دع عسا قارتسا نمممعنمو نيطايشلارجزو ؛ ءكايساةسأ أرح فرع نملوأنب ا

 ةئامديلع ت تادقاريبك اههت 2 راكوكلامنءرط د لاقيال نداكَىلاانعت انا كالذو !
 ا اتعرف دقاق رميت ا!موجلا مذ معدل دنع له 'رطخاي هلاباتماشابك لعان كمة نوناتو |

 ا رسام لاق دحمان 0 اوررعقم اريح اريل امكربحا رحس يوت !لاقما تبق ءاع ءوساشحو أ

 |١ هينيعب ءامسلا ىلا صحا 2 هيمدق ىلع مئاقوهأ ذاهد اس ارحسلا هحو يف دغ نه ناك الدان وي هنع

 رطح رصف ءاملا نم يطعم ضبا وانك ءاماوتكس ا ناانيلا اوامر طحاي رطحاي هاني دانه
 +ةهباوجدلي از «هيارش هقرحا#هياذت كحاع#هناقعدرءاح #هبامأةءاما»دهلوقب هتوصاعمأر

 !| دليولعتل هاج هلاوحا تريعو# هلابح تعادقث* هلايحو دوا مدلج * هلاحامدلي هاي

 ٍْ نايبلاو قلاب كربخا ناطق يب رشعماي لاقت
 نكللا :رمتوملا دللاو 2 ناكرالاو ةبكلا

 ناطلس يذفهكيماقات ناملا

 م أ

 8 ةامع معسل أعد

 نارقلاو ليرعكاب تعبي 2 ناتلا يادع توعيه لحأنل
 نانوالا ةدابع هب ىف نايدالا لضامو ىدملاو

 لاقد كءرقأ ىرت 'ذاف ايع ارءا ركذتل كلا رطخل, انلقم لاق

 سالا يب ريح اوعبتي نأ ىدعملا ىراام يبوقل ىرا

 سلا راد ةكم يف تعبي ع عاعش لتم هناهر
 للا ريغ ليزعتلا كتم

 | نوكي شيع هماح الو شلع هلخ ينام شي رق نم هنا شيعلاوةايلاو لاقعوهنميورطحايأءلق
 | تيبلاو»لاقهوهشيرق ”يت'نمال نيداناق شي رق لاو ناطق ل ؟نمشدج ياو شدج يف

 | لكل تقو# الملا تعيب مدلك رع رش همن م# مشاه لسن هما ماحالاو نكرلاو#عئاعدلا يد أ
 || نع عطقناو ربظو ىف اا ءاجركأ هللا لاق 2ناخلا سيئردهب يفريحا نايبلاوها ذه لاق + ملال

 | هللا لص هللا لوسرلاقمهللأالا هلاال لاقع تال دع.الا قاما هيلع هتاف تكس توبا نملا |
 | ثألذ نمو *هدحو ةم ١ةمايقلا موي تءعبيل هنأ 'وةوس لدم نع قطن دقل هللا الأ هلأ ال سو هيلع آ

 ا || مهتهاك ىلا اوع .ةحاه فيقت موجتلا نم عزه برعلا لوأ نأ لاقدنأ س اال أنبةريغءنعىورام |
 مرد ا نوكين نيش دقوموجلا أ أر :نمناكامتي ًاردقا ولاقف تلصا!يببا نب ةيمامملاعو |



 ١ مو م نه نودقثت له اورطبا لاقف الل هوت حتاوبهذف ل )يالا ىلا يوني 1 لاقح ةمايقلار ءازما |
 اأ رمال اذهنأ اكو لاقف اًئيشموحتلا نم فرعبامدقشال اولاقف اورظسساثيت هبي دتبماموجوربلا |

 || نمو + مل تركذيدلا اةمالاو ده ين دلوملا ذه لاق ىرتامثاولاق جوربلا موجت تطق لا ةمايقلا |

 أم هيل ىللويسلا طئاطلاوتا رماسل !يريكألا حيبشلا لاق نمب !ثالم عب حيبطسو تش رحشلاذ

 ١ ىف ارزبلا كالم رصب نب ةعيد رنا ق اواو رة !قيرط رظ نمرك (سع نب !< رت نعال هد صئامخلا

 1 كم اريام لاقت هيلاده ال ا ىغ 0 اعال وارحاسالوانهاك عدي لهاه- مطمو هتل اهأي ور

 ١ نالاشابليو أمب كر ايذع اب مهعق أدل اوناتاهرييعتب واهيفور اماه تعط هو يتتلاه اير

 أ ابسوريخان نأ لبق اهرعنمال !ابلي وأتى ِ 0 8 مرحح ىلأ نزودم 00 ؟ترجأ

 1 وهو حيطس هيلءم دةفامبيلا ت عبق حيطسو قسشيفا ت تعبامكالذ معتدر ١ نالدحر ل لاض

 أ , ارينا كالملا هل لاقعناع نب نزام زن ىدعن ماسك دس رزام٠ نب دوعسم نب ةعبب رز عيب ر

 ةمبت ضرأب تعقومةمملاذ ىم تجرح ةمح جا تي ار لمع لاقابلي وأي واهسيفربح اهاي ور
 أ( اه ملح !لاقابلي وأت نم ك دنعاهاكيشابسم تاج امكالملا لاقف ة مح تاذ لك اكاد
 ا ناسا ماي كالملا لاق شرجو نيب !ساهك م 2 ىلا كصرا نلومتل ى رساجم ده ميكو 1 سا

 نيد :هريرتاكا ريغ 02- نال 0 قطعت م اينامر ير رئاكوه وهى * عجسوم طئاعلادل اذه

 | نيعيسو عمل ملقني ل الافق عطقني م كلم يكل دموديعأ لاقز يدسلا سس ليضع نيعبسوأ /

 يذر 0 اهيلب لاق يلق نمكل ذ ىلب ن +بهولاك نيب راهأهم .ه للوج ر عون رول تقي مك نيدسلا نم نيص

 لاق عامشني مأ هدأ طملسن "ل لاق ريعان مهم ءادحأ دارك اربي داو ندع يل رت

 أ لحر لاق ينل! ذه نممو لاق يلعلا لمق نم ىحولاهيتأي قز يب ل !اقد ءاطقب نمو لاق عطقني لد

 مرهدلل لهو لاق ر هدلأر 3 - !ىلاهموق يشك الخل هك رصنلا نا كلام نا ريشلا بااعدلونم _

 قحأ لاق وثب ملا هيج سيو نوصل يقدح يت رو رج الاو ولولا هب ممحي موي معن لا لاقرح؟ ا

 أس هيلعمدق موش هب كت أد! ١نا ست اذا ىتاعلاو ىسعلاو ىنغشلاورعب لاق ينربحتام ||
 | حيطسل ءارقك هل لاق دار نب رام سب رقيع نا رعت نب كرفأ نيرمرنب ركشي نابمصنلا |

 : ةمل م تعلط ةج جلا تيا مع قت لاق ناملثميما ناقفتيأ رظنيل عطس لاقامهمكو آ

 أ اف ىنعملا دي ري ائيش ىت ايت أ طخ جامل لاقةم“ت الكت ئامةكاوةضورنيب ريب نيعقوف |

 ا ىلعنيلهرلف نادوسلا ضر !نلرعيل ناسا نمنيترحلا نيدأع ؟فلحأ قش لاةايليد ًانيف ك دنع ا

 نئاكوه قف عجومطئافلال اذهناكالملا لاقف نارجت ىلا نيب انيدام نكلعاو نانبلاةلفط لك
 ناوهادشأ عوقيذيو ناتوذ مظع مهنه .مذقنتسي ع نامزي دعبل !ءال لاق دعب مايفامز يف



 سل 617+ +
 ل يب

 هناطلس مودييف لاق نزي يد ثدي نم مههلع جرخي نب اةيلعنممالغلاق ناشلاهب 0 1
 كالملا نوكي لضفلاو نيدلا لها نيب لدملاو ىنااب يق أي لس .رم لوسرب عطقني لب ل
 تاوعدب ءايسلا نم هيف ىعدب ةالولا هيف ىزحت موي لاق لصفلا 0

 لاق تاريملاو زوفلا قل نأ نمل هيف نوكيو تاقيملا سانلا هيف ماجي وتاومالاو ءايحالاهعمست ١
 أ هل امل هب كتابنا منا ضفحو عقر نما بنييامو ضرال او ءامسلا برو يا لاق لوقل ام قحا ا

 | نم كالم ىلا مل بتكو مهحلصي اج قارعا ىلا لهاوهتبب زهجلال اقام شاملا سنن يف عقوف ضقت ا
 نبك دع نيو نب رذتم نب نامعتلا تت مهيلاو ةريطلا تك ساهروباس هل لاقي سراع كولم | 1

 نمل فق لالك دبع نم دترعنا ىورامكللذ _:ىءو#*اي ةرلابحام كاملا اذهرصن سةعبر
 ا نع باجحلا عهرف هتوتيياه ؤايطح واه ئارعتو برعلا ءاعز هيلع دعو ةميطع مئانغب اهارغةأزع ا

 يف ياارذا كلذكوهانب وع ارعشلاو ءابطحلا طي رقتب هرورس دعشاو ءاطع مع واو نيدفاولا ١

 أ تيتواثيتاهمركذ يام حابين ادبتنا اطددماهةلاحيف هجااهو هدعرعزو هتداحااي قرمانملا |
 | نايككا دش هنا نطلاهباؤاسا تح دوفولا نع بتح اوانزح هرورس باق ناهامل هش يف هعايترا ١
 ميال نحاكلا هبه هيعكل أس انادي رااعيتربحادل دل لوقي متنها م واي لعل |

 همأ تداكوهقرأ _لاطو هقلق فعادت كا ذديلا هنم ناكل ا هلعا هاك دي مل ىت> ي دنع ا
 ْ نبا نيع لاس ىلا ىدها _:ىهاوكلا ءاسلا نا نعللا تيب ادإ كل اقف تنبكت |
 أ هيلا نهاوكلا رشح كالملا ماع نابكلا حاب عابتاا ن نم فراخاو فاعلا نملا نم نرحاوكلآ |
 ا ل امم سني الو هلع دار | اهرعنوت ةدحاو دنع دحي مله تابكلا لأ- كلاس
 تمفرف هباصصا _: رعدرشاوديملايلط يف لغوام ديعتي بهذ كلذ دع هنا ٌئاهع ىلست ا

 || ادرقنم. راك اهنم اتيب دصقو ا لدعت ريحملا هعئلادقو لبج ىرذيتاياهل |
 || ةعدعدملاةدفحلاو ةعدلاو نمالاو ةعسلاو ىحرلاب لزءا هل تلاقو زوج هنمديلا تزريفابنع |
 | مان حاورالا هيلع تقفخو سعّش | نع سمح لو تيبلا لح دود داوج نع لرنم ةعرتملا ةباعلاو |

 ١ تلاقف اماوقوالا جايلتم رمت اتفهي دي نيدأ ذاف هيديعسع سلخ ريما مرصت ىحاطق تسي 9

 | دقاهلا ى ًاراطدفت ىلع ماحو هقاذ تا د تام ماعادلا يف كلل لدوماهلا ثالاايبا نمألا تيبادل

 || تبرق مت رثوالا كناتافحوركألا كدقرتللا لا ادفرذدء ال دل تلاقما تاكو ءمماعتق هنفرع

 | برشفابي ريضو افيرمد انيا هنقس حولك أ ىعشا قحهنع ب ذت نماقواسيحو ادي دقوا ديرتدلا

 (| ةيراجاي كعساام اطلاق ىوهدبلقو انس هيديع تالق ةريدموتليقمايام أتي لعجو ءا شام |
 رشاحناتلا< ظعلادنر رءتلاقماحلاش اللا هتوعد يذلا ن * ءارينعاي ا لاق ء اريفع ىعما تلاقف |

 ا

 ل هس سم



 لجأ تلاقةلضمملا كلتام ريلعت ٠٠ اهنع اي لا ناك اابنم ”لمتلعمأ ل

 كالت اق ءاريثعااي تبصاأ _لاق مال مالا تاغضاب تسل مانع ايؤرابنأ ءاملا كالا ابيا

 مطاس تراحد او عمال#ل اي اهضعب مهاوز ريصاعا تي أر تلاق ايؤرلا
 ”ير عراتملا ىلا ل عداص سرح يذ ءاعد عياستنا ايف تمعتو مهأدتم رهن اهومقي

 عياتت كولم عداورلا تلاق ءاريمءايابلب وأتا#ياي ورد ذه لحا تاما لاق عراك قرعو عراح ا

 ياي ك لا لاق عزاتم دلو دع عراكلا ُ ات ىلودل عراخلاو عماش يبب يعادلاو عساو لءرهلاو
 قطشمو ءامدلا لطي هنا ءامعلا نم املا لرد ءامسلا حارب مسقا تلاقمبرح ما يبل ذهوس ١

 ماحرا ةلصو مايصوت الص حلاتلاقءا ءاريفعاي وعدي ذأ ىلا كاملا _ لاق ءامالا قلد لااقعلا

 مو رار نت رضم تلاق هءوق نم ءاريمعاي كلملا لاقمات ؟باسحاومالرا ليطعتوماصارسكو |
 فراطع هداعءاتلاقمداععا نقدم يقيد اذا ءاريعمعاب لاقراسا وهيذ نعى راتم عن همم

 ْ كالملا قرطاف نورتي هرصن ىلاونورمل لام تسمدبإ ةدورعش وم رعي دل روحا + .مرئاط نواه

 يف تاكلاوروبقم كأنو روبح ىرمالورويع باتا" نعللا تيبا تلاقاهتبطح يف هسعنرم و
 | امشالذ نءو* ءاموك ةئاعابيلا تءيفقلطن اودداوح ةوهمد تيس لاس ارواب ه كاملا ضيسروبت

 لاق امورادولاايذؤرو ى اويالا جات راوتواءةريح ضيعو رانلادو مح نم سراف دال: يف عقو

 هللا دبع نيدمحا تيدح سماق ور هتارءاسةيسركالا يتلا لاق نابكلاو ميلطعس كاذي |

 بويا يلا نع برع ىلع نع سلال « نحرلا ديع نع رتعج نادم سما ديع ل رع :

 ناك 14 لاقة مس ةث امو وس جهل تتاوديبا نع ىو رع فاه سعقر عت نع ىلع ان معن , ىلع

 ةرمسع عل راهتءتلعق دوىرماك كلراويا متر !!.وهيلعهش ا ىل املا لوسرأب عدو يت جاادليالا

 البا نادل اىأر روةوأ د ةريحت تان اعوماعسم 0 كاذ ليقدمحلوس راعرأت. تدم -وةفارش ا

 ردصتف هءرعأك كادن يرو جا لفاهد ايف ترشتلا ملجه تمامقدقادار الأ يح دوق اناعم

 لس رأو هر رس ىلع دعقو حان ى رسل هشازأ ل ارز كااذوتك <ب5ل ن 2 ار متاع هيلع

 دمحتلو سرافراب تد جو هفارشةرشع ءحراد يناويار اسنان ادن رسايل اا نادي ولالا ما |
 , ًاردقك يملا اهيلاداو ل اقماع لاي كلذ ل

 نوكي تدح لاقف لعل !يمهسأر اكو ناذ وماي كااذي ىرتاش لاق سر امدال ,يترشتلا و او
 الجر يللا تعب ار ذنملا نم ناعنلا ىلا كولملاك الم ىرسكن م ىرسكذ شدي ح ب ةكف برعلا لمق نم أ

 لهويسملا ديعاي لاقفةليمد نب !نايحن نب عيسملا دبع هيلا تعبه هنعدل ًاسااهيفرعص برعلا :لنمأ

 نم دتلعا الوا هتلعا لءهنميدنعن اكن انشامملا ين اي لاقدد دعشلل أسان ادي رااع ل ءكدنع

 ةلجحد تريع ىت>حابارع دايس دوقناءا هم المأت



» 
 ا يهذاف لاقيطس ل لاقي اعلان راشم نكسي لاح دنع هلكلاقق كاما هب هريخاعم دنع هلع

 : تول ىلع فرشمودو حيات ىلعمدق قدا ادبع جرفتهب كريخياهينريح اوهل اساوديلا
 معفرف نعي أي رطغ عم مام أ اهو رم تاعي لاقت يلم هيج كلا هيد جودت

 | ناساس ثالم كتب عير صلا لع ىوادقو مع "ىلا ىوهيحيسملا ديع لاقفهيلا هس ارز حيطس

 | تعامق دق انارعالبح دوق: اباعصالب أى ارناذب وملااي رو ناريدلادوهخو ناويالا س اهئرال

 جرح موهوأسةريحي تراغودوال التلا تربظاذا ميسملا دبعاي سرافدالب هي ترشتناو ةلحد

 ددع ىلع تاكلمو كولم مهن مثالي ماشي مطسل مالا سيلف هوامسى داو ضاعوةوارغلا بحاص ا

1 

 ![ انم كالي ناىلا لاقف هربحاهىرسكلا جسما دبع عجرف تامه تأ تااوهام لكوتافارشلا |'

 ا نم مهنمودعب نوقابلاثالمو نيد عب. رايفةرشع مهنمك لش لاقروماو رومأ نوكترشع ةعبرا ٠

 (( ييزوملانبا مامالا لاقو*ام نع هللا يضر ناتعةفال اخ يب ناك نع م نمورمع ةفال ين ركل

 | ةينون ىلع هحرشيف ىلبحلا يش الا يني رافسلا دم حيشلا ةمااءلا هنعهلةام ىلعادول !باتك ٠
 2 يجوج ضر !يفاعدقىر رك ةلجد تناك سو هيلع هللا ىلص يبدلا ةريس يف ىر مصرصلامامالا |

 ىلع ةرساكألا قفنافطساو بوص ترجو تروغم سرافرحن يبست نا ىلا ةظوفح الاسم
 لهاسا يف تبن ازوريد نيذابق يلوا هد سلا تيني مو ةريتكأل اوما مدقلااهارجعملا اداعاواهدس

 |( ضع داءام تاييسمىنب ناورشونا يلوالف ةريتك ت اراع قرغاد ءام لاب لعو ماع قش رك ١ ؤ

 اتطب موقلادشا نم ناكو ناورشوبأ نب رعرع ناري قربأ كالم ىلا كلذ ىلع تيقب وةراعلاث الت

 أ قلعي 0 هسلجت قاط ىنب وىصحيال اماهيلع قشأو ءاروعلاةاح دركسم هريشل ايبتيملامهل ًايبتو
 ناكودبس نا لاق لقت هس أر للعدل نوكي ناريع نم قلع دس أر قوف جانلاو ساجي و هحات هيف ؤ

 | مهيد نأكو محنمو رحاسو نهاكنيب نم ءالعلا ةازطاوةازطلا نءالجر نوتسوةئاتالته دمع |
 ١ لوافتلاوريطلارجز ةءايعلاو ء ىطخيالق برعلا ىابسعا فاتعي يئاسلاهل لاقي برع نمل احر:

 أ بئان ينعي نعل نم ناذاب بئاسلاب ياهن تعب ناكويزوخلا نا لاق اهرمواهتاوصاو !بئامسأب 0
 ا 0 لاقفدي جنم و هراهصسو هنايك عج رءاهن رحاذاى رسمك ناك ويف أيكم اذاب معتاونجيا | ا

 تاذ ىرسك حبص الودي ىلص دمتي ثدب تر الفوهامرمالا اذهي
 5 زحشكلذ ى رالف ءاروعلا ةلجد هيلع تقرخناو ابطسونمهكلم قاط تصقتادنو |
 مثرسكلا املا لوقي تسكب هاش ءاروعلاةلج دكيلعت قرح اواهطسو نم كلم قاط تمغقنا |

 | اورظنفرمالا اذهيفاور هنا لاقو كن ذب مرجاومهعم بئاسلااءدو هيمجودراعسو هناك اءدأ
 هنتابك نهاكلالو» رغم حاسل يضع الو وريحت كيسا ىلع يفا ومكستو ضرال مهيلءتمللظاف
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 نم اشناقرب قمري ري ضرالا رم ةوب د ىلع ءالطظةليل يف بئاسلا تاب و هموجت لع مجنملالو ا
 || ةضوراذافهيمدق تحتامىلارظني بهذ حصا الف قرشملا غلب ىتحراطتسا# زاحملا ضرا
 هنع بص قرشملا غلي ناطم -زاجحلا نم نجري ىراام قدص نال فاتعيابه ل )اقف ءارضخ

 ْ لاح امهنلاو ضعبل مهضعب لاقةارما مقح الف هلبق ناكشا المنع تدصح اام لضفاكض رالا ١
 1 هرسكيو كلما اذه بلسي توعبموهوأ تعب دق يبث هناوءامسل 1 نم ءاجرم الأ ملع نيب وكديب

 | اترطن دقانادل اولاقعىرسك ادا هنولوقث ارم كتيب وهف اف كتلتقيل دكلم ىرسككى !هتيعنثلو
 | هوعشو 'اروعلاةاجدت , كو كلكلم قاط م باح ىلع تعضو نييدلا كب اسحان دجوو اذه

 | اولاق م هل اوسلو بسحاو لاق لوري الو كداين هيلع مصتاب اسح كلل سنس اداو سونغ ا ىلع ا

 ملاق غرتاذا تحوم اميرديالام لاومال اس نيف ىت”اورهشأ ةيبامتةلجد يف ل عم ىنبف هنبأ
 ا موب زارملاب رءاوايلعتعضوم نيحايرلاو شرفلاو طسلابرماه مناولاقاهروس ىلع سلجا |

 ا وهاهي تالع سلاح ققح جرح مث ه2 روناعلاا عج واوع جل ناد زرمو# دحاو شرعلا نم ءاطعلا
 أ ةارملا رم لتقدوحرحا الف قدد رح يالا رشا طدتتنمنابنيلاةلج هتف ذاكنذك |

 بصمت ادكلو ادابق نمنيدلا أطحا ك1 أطح !كالملا اييااي اولاقيف نوبعأت لاقو ةءا«سمابي رق
 | اولاق مهلاويسحل لعش اد اداولاق ووقت ءاورطنأ لاق دوعسلا ىم قانولا لعارع مت ىتحاب اسح كأل
 بكر ف مساولاق دعقاد حرحا ملل اق ترها ةييات لمحو ير ديالام لاومالا نم قدحاو ىبب هنبأ هل
 اه لاق ٠ ماعدم ق قمر رح يالا كردي 0 ءاييلاب ةلح ده ةغسم هيلع ريس جر رحودل ايوذرب

 يدلا اذهأم يفادعتلو ادليعلا يدي كس 3 متجر االوكداتك ا نعراالد رح !ىلع نرمال

 أ كلج قاط تعقاو ةلجود كيلعت ةرعأأ نيحاترما الل ابيك دكمألا ولاق يعن وقملت
 ١ هلعملاملاتع ,قسي لله ءامسلا راطقأ انيط طحاو ضرالا اهيلع تملاظامانرطم اشم يرظس نا

 ع

 زيد و انني ليح كل زلو توعبم وهو يب تعب دقدتأ وءاهسلا نم تدح رمال !!له ناشر عع

 نعو ميعاشو مكر ادت أد اهات! نع كاما فناتق د .ءاككلم كلاحرس نا اسيتفتانلع |
 ريصبلا نسحلا نعمهتاالن م يتدح قاحسا نبا لاق يزوحلا ن !لاقو# هتباعنيحةلجد
 تع لاق كبف ىرسك يدق ة ع امد لو سراي اولاق سو هيلعمشلا ىلصدلا لوسر تاحصانا
 عزم 5 , اراطث اروبأال ا هينودو ذلادتع رادح روس نمد دي جرحا هاك م هيلا لجو رغما

 ا لاق كترح آو كايند لست هعبتافانات هيلع لرتاوالوسر تعب دق هللا نا ىرسك اب عرتم لاقف ||
 ا لجو رعهللاث عب لاك موعنب نمرلا ديعنب ةللم يبات يدح نمىق جاما نسا لاقوهرطناس ا

 | اقف ومالا هعرب رديف هيلع حديال يذلا هءاوبأ وا توي شعب مدت فوه كرسك لا م |
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 اذه لخد يل لاقو يلعن اجو هسارح ادهم نع فرصا ال يي لافاللا

 هأتأ يتلاةعاسا ١ يق هانا ليقألأم أعلا ناك اذأ ىتحمأتي ارالو دح !كيلع لخداماو اق ىلع لجرلا

 هوباحاو لمفاك باسم ىرسكرعفو هنع جرش هداج! ىرسك هب اجاف لاق هل لاقفاهيف
 اىملارسكفهب هب اجا يدلاب هباجاف لاق هل لاقو كلل ذك تلاسلاماملا ي هات هت هب هوب اجا ام تع

 ةلس يلا نع تي دخلا اذهب ريزعلا دبع نمرمع تثدح يره لا لادكلمدوج الا نكي يلف جرح
 برعغف لمقي مك مسا لاق ديدي نيتروراقب هيلع اخ داعاكالملا نايلركذ رمعيا لاقف

 نباىورو -*ايدلأيفاىب »نم ناوو جر جاسبشي ىرحالا لعامادحا
 كر اذا ىرسك ناك لاق ام سوجملا يف اس أر ناكر ةرب ون دل اخ نعامولا ييزوملا
 بكرف لاق ممن أةس نس ريشيف برب تسلودبع تنا ةعاس :هعاس نالوةيفناللجر هماعأ ب كىر

 هبتاعيل هتطرش يام كرف هتطرش سحاص ىلا كاذايكشف هسأرب رشي لكل ذهلالاقف
 لا هتطرش بحاص هيلع لخ دعا ظقيتسا باودلا رفاوح توص معمل لعمان دق ىرسك ن اكو
 اذاف ىلاعت هنثا يدي نيب تفقوه تا وعل عيس قوق ين ناقرتتات 0 ملل 3 ةوعدت ل ويلومتطقيا

 اذكب رومأ الاثنا اذهىلا يصرا نس ؛ارح جيتا خمر إس يىلل اقف 3 درو داز زا هيلعهي دب نيد لحر

 الئاقماخلا يي أي تيارات ىر مدلك ىف هي زيوراأ نأةيدتق ن ,!لاقو*مل سو هيلع ا ىلص ينلا

 وم تدح هن داح نوعقوتب ارئاكف دج ىلا كاملا القد كأم ريمه ريع كسا يل لوقي /

 هنأ لعوكالدل حيراف ضرالا وءامسلا هلا !وسردنأ رص ةماهتن مهن اج راح ناهيلا ناعنلا ا

 اخ ل هلئأ ىلص يتلا تعبه دع مالا كلام تسةتا وةيدتق ل 00 لاف دعقوتي ناكيذلا ا

 هين اةوعدىل أ قيسالل بوقعي اهمالسلا امبيلع ار كا :قحاةو ,عدنم ىل أك مورلا ا
 ام ميها مقوس

 تضقثناوه دلو نمميلكمورلافةرثكلاو ءاغنا. صيحات قاما اعده داو يف ةوبلا تراص قاحسا
 اورواعت ديف كبف هكلم يف نوعاطلا ربظ مّ مان ادي وري لتقاهداقثنا لوا ناكوسرافةكلمم |

 رشقناو نزي يذ نب ميس ةشرحلا لتقكلاذ لواناكو نم 'ثالامضقلناو اويلي وكالملا |
 دعب ةريثلأ 7-0 تصقتناو مالاسالا ءاجىيحالعر اوكلم ةيحان لها لكم دع رمالا ا

 هن ىوعب ءادرلا أو رازالا بحاصول او دنيا" هش اهورتس ًامموقأ َْن !تدرايفلاو ريعت ملف

 ىعتنأ مهمالا نب ةابج نم كالموم رح 7 ناكو ةنفجل ؟كلامضقتناو رذنلانبنامدلا
 هنال كلذدل ليق فاتكآلا وذ مبكولم :رمو# روكأذملا يني رافسلا حرش نمهتلقت اه
 1 ريماوكرت وه دج نمأورف يع يب لزانمل اجالو برعلا نمدب رفظ نمفاتكآ مان ا ناك
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 رمالا اذه نكي ناعبلق ور ا سف ريم هل لاقمنامرلا رح يفت عبي يب دي ىلعمييلا أ

 فرصنأف مهب متاود يفاهبكوئف كي ادي مددعق محا لو كوفلا اح رك كَ ناو كر ضي نلف اللطاب |

 | هدنع اجوف هقطتعساو هيلا هب ع ىجودخ أد سواحلا ىلعدتر دق مدمل ةفق يفاقلع+ناكوهيقنب

 يف هددرت ع بتوع برك ىدعم نوم دا ىورامشألذ سمو# برعأل هصر متالرتو رونأس

 | فيك ليق هيلا ىحوي نا ليقهللا لوسرا ده نا ىلع دقلو ءاقشلاالا وهامهلئاو لاقفمالسالا

 ضعب ءامدهسسعب كفس نام ملاظتو شجادتدبب زين نيب تادح لاق روتايا ايكلاذ ناك |

 ءايساب مدقأ نمكلا لاقم مهل رتامت حرجا هدنع ن وكي ن 1 .احر مل نعاكملام مزاكح ع ٍ

 تاذ راملاو جاجأا تا !ذلابلاو جاهملات _ اذ< رااوحا اردالا ب أاذضر ,الاوجاربالات أ :

 قدام“ يي دوبظ لاق اهجاس امواولاق جات تأ اذحاقلل ج جاحرالاوجا رعالا اذه نأ جارمألا ْ

 ىلا وعدي _ حالاصت ربط ربطب طب لاق وعدي أ ذامىملاو ةريطي م لا :..!نمواولاق قلاف ماسوسو قاماب باتكن

 َن هم لاق وم نماو 458 جايقلار ومالا نعوجاتساوحارلا نعيش وجحادقلال اطعي وحالفلا

 دقت دعسأ لاقوعسأ امو اوناقموعلا تأ 1 اوم أ ريللا سلعمو مرمزر هادمركالا عيتأ دلو ٠

 بهار دعو جاتلا يذةدوهس .اهثدرو هدا نيددعب ءرمخر ودكم هم صحو دهرسور 2

 نما ةع رخو اوراموح ىلع هسملا هب رمشب يدل يف رعلا يب جلا وهل -وهيلعدلا !ىلح اد ده نأب ةريجأ

 ةمات اهم ضايبلا ةعصاب ءاصب تدب هك تادأو بالكس ةرهز ناثالذ سوف هدعاشلا يد ركنات

 هرمأ يدلا اهب جر هيح نهدت نابل رءأم اهدح يتلا ةماعلا فاعو !مول ضايبو كف ءادوس |[
 دادر سراف بر لوتي ادتاه معست ”ةرفخلا يفاهال دوا رع نوحملا نمان داذا د كل دن أهيق

 نم ةلنطلا جرخع زخسأ ىتاملا يا مهما دارا ةي راخلا نم داما ة سا ينداوج عطم

 ءاوولااهايسونأشو ابنا نوكيسفايع دةرهز لاقع هعمس ا: ردح هابي !ىلا اه قاطب اوةرفخلا
 تاكواع عاتب واهوس راكم هريع ,ىلا ترام دل تداوعمبت نع ورع نب بعك اهجو زتردك الف أ

 لس هل ادبع تيت ُ اهدلو روكدن 3“ دي نأ ترءاذادولا !اهترصحا طوق هاك ةمراحةرب ةيعبل

 ذو همئامخم اهنمدحاو لك ت تصوف اهدلو روك د نماهريعوةريغملا نب ماشهو ناعدج :

 اري طن دلت نموا ةريذل ىهيف را تلاقوابتان هيلع ضرعت ناب ترماتهروما نم نوكتام الل
 هللاي ذر بلطملا دبع نبةر تلوم رإةسوابب تسهل تن ّ اقف بيها تش :: ةلاهاييلعتيضرعف

 هنع هلل ير فوع نب ن +<رلا درع تدلوفدمل سواهب تسيل تلاقف ءافشلا اهياع تصر عوهنع
 كراىزعلاو تالا لاو تأ اللاو تااقهلسو هيلع ىلص هنذأ لور ما بهو تنب ةنم .آ اهياعتضرعو

 مه حسب

 ا
 ريصيس اكلم نأ ١ نومحزيلاقف برعلا» اذه العم لفت ملثالملا اياكم لاقف ةفرعموأب دأ
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 نأ ىور امكلذنمو *تاييتلاىوس ءارذعةئاماهينب تادب واهتانس تادب واهتادب نما هتزانج
 اهيف :ريعتسي جرت هموق نيب تناك ءامدتايد ل ٍٍمحأ قدزرفلادج يسيقلا عش تاج نب نآيفس

 روفوملاوهال اخ نم ليل دلاو هال اونمزيزعلا لوقأ ماكل نومسب ماا ن موحدا عدت ا
 ىدهو مر حو لح بحاص تلاقف كوب اهنا نيركذت نم نايفس لاقفهأ داعنم روتوملاوءالاونم |

 سعانو سوعودهامو سوب يحامو سوعت ضئارو سوؤر س ّر راسو برحو مل لحو شطب و معدأ
 تعبي داوي ناوا اندودجوي نيح نا دقدي وم ىبت !اقكوبا هلل وه نم نأيغس لاق س وعتم ١

 امأ تلاق يعج ماوهيج رعاك وبأ هلأ نايفس لاق دمت هعسا ادنقبال باتكتدوسال اورمح ال ىلا 1

 نايفس كسماق نايفساي ك دقف نأب دعنب دعم نملهدا نانفال اتا ذر اوناعلاتتاؤ ءامسلاو |

 فكييموي ردب ةمعلملا نم ترسلاق رفف اكرشم اردب دهش ناكو مشان تابقرعىور ١
 ال ىده ريغ ىلع ريسأ يأافعاتكو ترصحةتلاتلاةليللأ تناك امو ريسدش !نيتليلو |
 ليللا مريع الم القاسم ءارسا تي رسأف !اروعدم تيهبش امتد ءامغأ تيمغاف سعرل ا نميفرع اا

 اهب سينا ال ضراب ةدرفمةميح ماما اذافاهيلا تيهتنا ىتحاهتدقعاءراد يلتءءارتالا قالا |
 يناكم تمتث ميسرصب قرن و يرعش تمقو ىاق قعفتاسح كانه معسالوادقوم رانلل را مل |
 تالمأ لظ يئاجوتاءوا طءاح تاعهتح شاشح تابقاي تابقيللوقي فتاه !ذاعاعاترم |
 راج كل يفاف رانلانم كدا ال دائاق ينناحاف فئاملا اهياكب فئاعانا تلقف تالرعا سئاسو
 ىلع هسأر عضو دقمم ميش اهيف اذا يرصب ةميحلا تيهرم يبلطصأ ت تع واتم تورد أ

 شيلا تفلح ميك دغر اسيعو ادعم ىرقوا دعسو الها لاقم عايامالظ عدل تلق هيتبكذ |
 حايرلا و فصاوقلا دوعرلاو فطاوملا قوربلاو الك__.لاقفاوربظو اوربق تلقم شب رقنم ّْ

 ملالخ تساجو عطاوقلا تايمرشملا مهتلك اوعراوشلات أي ربعتلامهس رشدقل بصاوعلا |
 نكلو عماس لبقول , لئاقجصتدقلو عماوجلا مهيدي اومهباقر ىلعتلوتساو عياوملا عابصلا |

 روبظل 1راملا تاطحونابكلا تلطعوناتدالا تمطح ل اقو موت مف ذاد هللا رمال ام
 اهنأ تالاثلا تارحملاب ثابقاي مسقأ تراوأ رودقم ل كلو ناذآلا غمد نيدهب ناذألا ا

 هيلا تمقف تابق لاق هيجوأ رخو ةركتم ةميظع ةحرمص خرص م تال د تاوذ تادحال ٠

 نعدي ردنب اجرخاو* يب مجول تقلطنافاردابم تجرخن ا تب ذك اف اف عزنتهحور اذافهتلم أتف

 0 د ل حل

 يف جرف تتامةرهزت شب ءادوسلا نا مرينم ناهربو ريبك ن أش هلري ذناهدلووا ةريدتل هده يقدب ا

 | ام كللذ نمو*فوصوملا ”يبنلا نوكي ناءاحر املا دمم ءاهسم العدل دلو نايفس نامتاملا رس نع 1

 هنثالوسر ىلع نمي ادوفو ت تدفوالث انهأك انحاك يرينا ءأوتلانب رااخ ناك لاقدي انعينكلاتب |



 دي <9 11١
 ا ناكور ممتلاب قدلق هلهاوملاب جرحو دارلب !ىلع راغأ مالاسالا رباغومل سو هيلع هللا ىلص

 | يوه يلع ىوه ذايداولا كلذب هليل اتا انيبف_فاقمالسالاي هدقنفةيلعاملا يف ”يئردل

 | هيابح دما يذ لكل م ذن دع لاق معما لق تلق لقا عمسا لاقف راهش تلقهرمانح لاقف باقعلا

 ّ مشن دقو لح انعاتو مث لحأ ىلا ة ةلودلكّل اق لت هياعملاءادتبايذ لكو

 ,| ماكللا ىلع اماكح م ادمأال 7 !نمارمن ماشلاب تيتا يلا للملا اهقئاقح ىلا تدجرو للا

 || ترجزف ترعصام كلا معنا الو فلؤملا رعشلاب سيل 0 قوراذ بوري |
 ا( دنع كس اح رايك ب اطح اولاقن نودتيت م ىلاو نو.ديبت م تلقف تعلطف تدواعف |
 : رانلا راوا تمت داثآلا محو ثا تالساو رابخالا اقدمألل راعشاي عساف رابخلاك الملا |

 رادلال ها لو. رصم نم لوسر هن ىلا ناجال اورق كلا نيد ناقرع 0 دكا اذهامو تلقم

 نإ اهه_ةرمو تاق رمتعا ىلا طعاومهيدو رتددقاسيم اواو ربمدق لوقب لوقب ءاخ ربظف تعبنا |

 أأ كيلا تلبقاو تنم اقرقص تيلصا تمل اح ناو رششنلا ريح هدا اولاق رثكلا ي الاب توعبملا |

 أ تددرف يلح أ تاقحاف قارعلا وههالاو رهاط نمثرم لكم ياشو راك لكس اخ ردانا
 | * لوقا كالذ يو مالسالا ىلعصيابف اعتب لبحس داممىلا تلقا متايلحا ىلعربالا |

 ا ارتاتج يحل صقل نم دقناو # هكفس داع هللا نورا تملا

 ارئاح نوما ىف اطل نهار” تيلص ال # مدمر ول ىتلل رام يئاعد

 ْ انطن نا مدل هن ىمكو ريخ بلس ةليبق شارح ىلا ةبس يترملا معان ريح كالذ نمو# |

 || يف رشتناو لسوديلع هللا لسا لوسر رما ركد ا ةيلهاجلايىهاك مل لاكن انم
 | سمتلا تعلط 2 ريح يلا لرف ليح لمسا يهيلااوعيسجا او مهاكىلا اؤاح برعلا
 1 مركامللا ترا سانلا ابيالاقتالي ولع ءامسلا ىف ىلا ههرط عفر سوق ىلعاتكتماناق ملامقوف |

 | في يجزرللا لاقو * ليلق سأللا اهي ءا هتكمو هاشحو هلق ريطو ءافطساو ادهم
 || ماته نسال ناي! بانك يف تدحو رجح نا ظماحلا لاقةعاسلا طارشال ةعاش الا ةباتكأ

 ايقي رع فورعم ار ءاعن ورمع هيحال لاق هناوأ مخ *ادواكَن اكو اح وتماكذم نأك راع
 ىلوالا ةطحسلاف نيترو نيتطمم نعال اها يهل نا و برختس < دال دالب نأ 0

 || نم يبن ةتع ىلوالا ةمحرلاو نيل ىلعة شرحا ةيلغةياتلاوهي ب د البلا بارحو درا هدس مده

 أ الجر هللاتعبي هللا تيب بوح !ذاةيناتلاو كرشلا لها لغي و ةرلاب لسري دمج عسا ةماهت
 زاجحلاو نعلا ضراب الا ناماايدلاب نوكيال ىتحدب رخ نم كااهيفاص نب بيعش هل لاقي
 ةيسانجرخ - لاقدتعدتا ير نافع ناثعنعممنونا جرخاو*ةيباع ةبعكلأ لاقي ونعلا نم



 ةنماك اوباشلا ةاوعأب انك الف سو هيلع هللا لصد وسر دعي نأ لبقماشلاىلا ريعأ

 نله| جرخ كلذ ذىلا لييسال لاق لخ دنال ا تلقف يبان ىلع مقةوف يبحاص فانا تلاقفانتضرعت

 لو ةيلعمتلا ىلص هلال ِ وسرت دح وف ة<مىلا تعجرف تفرصن | مناع لاق قاطيال ر أ ام[

 بائذ ينتدحل )اق ةجدح يبا ..: رءهريغونيهاش نما جرحاو *هلل ىاوعدي ةكب جرحدت ا

 رطس ءيبتب هريحام موي تاذمأت ا نوكيا هريخجي نا نم ير ينال ناكل اق تراملا نب

 || اذه امدل تلقن باجيالف هكَم وعدي با كلاب دمت له بامعلا بجعل ا ععسا باثذاي لاقت 7 ا
 ْ تاساف لو هيلعمتلا ىلصهلا لوسر حرفك ت دعب ىتح ل يقال انكي ملفل ليئاذكيردااللاق |

 سماخلا ١ بارا

 أ داوس ريخ كلذ نقم دقلا٠ ريغ الو هيما لسد رئاشلانمىحلاةدسا لعد ردام ضعي ا
 ناكوةيلهاملا يف نبكي ن ناك هدعهلنا يخرةرب ريره لإ !ءرق سد نمناكو عدلا يضر براقن.

 سااج موي تاذهنعهلثا يمر باطلا نيرمح اني لاق ىلرقلا ب هك نب ده نعي لسامار عاش

 براق نر داوسليكا ذه نمو لاق راملا اذه فىرعت 530 تملا ريم | ايدل ليقت لحرب رمؤا

 اذه ناكو و هيلع هللا ىل اى ىبتلا روبطي هلى ارتي يدل نطل ل0 رمدساتي اهيئرماتا يدلا ['

 || دحا يحي رف براقنب داو اكس انلا اهيا ريخلا ىلع مدولاقد ,ادعب هنعهنتا يبدر رم لوقلا
 كرد داوسكف سانااملاقق ةاف الاسم ةرايرللس ١١ يجم نمزةلبقملا ةهسلا تناك الو

 | اوناق براق نب داوس ملطذاكل ذك نحاميبف ءاربلا لاقابيجت ائيتدمالسا ءدب ناك راق |
 | تنالاق م.لاق براقز. داو تنادل لاقت ءاخ هيلا ىل هرامداوس ادهددعدلل يدر رمعل

 كتنايك رم هيلع تنك ام ىلع تنافلاق من لاق ل لو هياعمللا ىلح يونلا روهط» كيئر كانا ||
 رمع لاقكنيسماوملا ريما ايتطس أذ ..دحا اذه ينا قت ا اء لاقو براق ثءداوس بصخم ||
 | رش ىلعةياهاملا يفاككدقا رفع مهللارمع لاقم ةياوريورطعا كرشلا نم هيلاءاك مهل نايس |'
 لاق ّتمالسالاب وسو هياعمللا لص هلوسر .هللا اتمرك (ىتح نابوال اوماتصالاا ديعن اذه نم |

 مئاملا نيبةليل تاذ انا انس نيدمؤملا ريمأ ايرعن لاقناكسم يك كمالساءديب داوسايانت دح أ
 تنك نال اقعاو ىلاقع عمجاو براق نيداوساي لاقوهاحر يتب رصو يبئريفاتاذا ناطقيلاو ُْ

 ا «لوقي أشن تدعو لجوزع هللا ني د ىلا وعدي بلاعب ع لن م لوسر تعب دق هنا لقعت

 اهباتقاب نسعلا اهدتشو # ايبالطتو : ره تيع
 ايدك ن ا ١- قداص ان ام + * ىدملايخت ةكمملا ىوهت



 د

 ةيباتكاك اهامادق سبيلا *# م مشاه نم ةوقصلا ىلا لحاف

 يب رضف ينات أ ةياتلاةليلل تاك ايها - ار اقام عمرا مل واسعا تيسم ا يفافمان أي عد تلقف |
 | ىل نم لوسر تسع دقدبأ لقعت تن نالقعاو يتلاقم عساف براقر داوساي م لاقو هلجرب

 لوقي أنام هتدابعىلاول-ورعدهللا ىلاوعدي بلاغنبا |
 اهراوكأب سيعلا اهدمو # اهرابشو ركل تحج

 اهراعجاو اهيباور لرد # مئاه ص ةوفصلا ىلا لحراو ْ اهراعكك نملا سماع ٠ ىدملا يعبت ةكم ىلاىوبهت

 ينب فه يلاتا ةتلاتلاةليللا تناك الفاس ار لاقأ: عمرا مواعا تيم'يفاعماأ قعوتاقف |

 1 نبا ىو نء لور تعب هنأ لقعت تنك ' لقعا وين اقم ععمام ببراقس داوساي م لاقو هلجرب ١
 اييسالخاب .نسعلا اهيدو اهسادجتو ل تيت ا لوقي أشنا متدتدايعىلاو اجورعدللا ىلاوعدي ف لاغ |

 اهساعك نرطلا ريح ام + ىدملا يبت هكمملا ىوهت
 اساور ىلا كيديعب يبأو * متاهرهةودصلا ىلا لحراو

 ملسو ميلعدللا ىلصدتلا لوسر اذامدكم تيت أ ىتح يتقان تاحرم يبق هللا نمت تاقف تمن '
 أ دق هللالوسراي تاقدلا «احا مانع دق براق س داوس اي كلن ايحرم لاق يف اراه دلوح هباعصاو |: ك1

 لوقا ت أش ام تاه-لاقهيلاقممعساعارع تلق |
 بذاك تولد دق ايه كلي لو # ةمجحو قيل دعنا ىبثر يلاتا

 ْ بلاعزب ىو نم لوسر كانتا * هليل لك هلوق ليل تالا

 تبسايسلار يب ءامجولا بلعدلايإ + تطسوو رازالا ليذ نع نرعتس
 ١ بئاع لك ىلع نومأم كناو * ةهريع تيرالا هللا نأ دهشاف
 ْ بياطالا نيمركألا نءاايهثلاىلا *« ةليسو ليلسرملا ىفداشكللاو

 | يبئاودلا بيش“ جاهف ناك ن أو » لسرع ريحأي كيتاي أم انرش

 ا براقر داوسنعنعب كاوس * ةعافتوذالموي اعيهتيلنكو ْ

 ا مههوجبو يس حرعلا ىألر تح اديدشاحرم يلاقع هباعتاو لسو هيلع هللا ىلص يبنلا حرفم

 تي أرق ءاريلا لاق داوساي تحلل لاقو» فج اون تدب تح ملسو هيلعهنثأ ىلص هللا لوسر كعضو
 كيئر كيت أي لبف كتم تيدخلا اذه معسا نأ ىهتشا تنك د قل لاقو همرتلا هنع هللا ىغررمع

١ 



0. 
 2 م ممم عا هاش سس سل 5

 جرحاو*داوس هريجلأ أل لو هيلع هللا ' ىلص يب بلا دنع ارص اخ نكي هلع للا ىفر رمت نأ لك ْ

 ا نجاح مولا ٠ بيس ناك لاقعت الانيق اونع ما عن بولا قايندلا لان

 معي 50 دوعأ قح# فلا اذه“ ا لك نم يبخل او يسن ذيعا »ع

 رتتازمسا اراطقأ" ةرماوذتتت نأ متمط# سان اس الاون كش أر ةعم اي لوقي الئاق ا

 | هيلءلربادنا دع عزي ايفاذهرا هلاولاقاشي رقشالذب ريح اةكممدقالعةيل ا شْرآَلأَو د

 ٍ مع عم يذلا تفتاطأ اذدهنأ لل سجي وساعة ني دمأبو وهل ل 1 يق لو هيلعدللا ىلص يبنلا ى ع لأم

 نم ماتا ناكةديطح اه ل لاقي ةنيدملاب ةنهاكة ارعأ نا كلذ نمو ينجال الهوه دي الا دنم

 تعب دق هدأ ل اقم كلب دحوادت دحم لدتا ل كال 205050 .رأدح ىلع مة وقاموي أه ع ءاكخ ىلا

 هيلع هللا لصد لوسر نعني دملابهب تدحترح لوا ناكف كللذب تتدخل انرلا مري ةكم يب

 هنع هللا ىخردتادبع سنرتاج نع ميعتوب اديقييبلاويفاررطلاود - اودع ننأ جرحاو# محو

 و يف ءاخ مماناخ ناكةديدملال اها سقأر 5 ناوي اعلا ىلس يتلا ,ءةئيدملامدقر رمح لوا لاق

 رارقلا انم عنه يب كج تعب هناا لاق لرأ5 ًارملا ل تلاقم مرا دامت ا- ىلعت ةوىت> ءاطةروص
 ةديدملا# أرما تناك ل وقي ة ره تععم ل !اقردتملانبّةاطرأ نع ميمون جرح او*انرل ا اديلعمرحو

 ,+ ماطتةداعشلل تءاك آم تلاقعة وكن م عالم! تاهت ًايلهتبلام تباع باذع ناحاهاشعي ٠
 اهكللذنمو*مالاسلا كيلعفابرلا مرحي وها ذاهب ءاحام تمععم ين ودكم يبن جرح هدا لاقةوكلا
 وهو سو ةيلعهلنا ىلص هنا اوسردع تككلاق هناهيعمتيا ىصركلام نب سس انعىور

 مت ىنح ةيشملاه اسد هيلعدلا ىلس بلا باتت ةزاكس لعأكو 2 لبق أذا ةيدملارهاظب
 .| لاقف هما بلو سراي ل احا ميلا لاقف ينج ةمضدل اهنا سو هيلعمللا للص يبل لاق ىلا

 | سيلبا 12ري سيقال نب ةماهان اهلا لوسراي لاقسا نحلا يان «ملسو هيلع هننا ىلص يبنلاهل :
 'أ هلعلو رشبلا يف اذكه ميو الا سييلب انيب وكنيب ىر أ ال لسو هيلعهللا ىلص يتلا هللاقف |
 !أ رمسلا , نمشللع فكان لوسراي لج لاق اال باوصلا نال مسا هنت نماعتس ْ
 1 فرشتا تككماوعا نب ؛اامالغ ليباه ليباق لتق يلايل تدك لقتال اايندلا رم تلك !لاق ْ
 ا لاق لمعلا سئب لسو هيلع هلا ىلص يبنلا لاقف م انالا نيب ىشو اوماملا داطص او ماك الا ىلع ا

 | يناكباو ىكبف هتوعديف هتنتاعومالسلا هيلع سون عمن مآ نم يِفاف بتعلا نم يتعد هنن لوسرراي ا
 ١ | ىكبف هتوعد يف هنبتاعف دوه تيقلو نيله ذا نم نوك نا هللا ذوعاو نيم دانلانل هاوي اناا | ا



 ع #
 جسصسسلل يحمس مصسسسلا

 0 افلا 00 ويهلاف ىسذ ا ضرالا 00

 تقل نا يللاقعمير . نب ىدع عم تكون ءارمح سىسوعتيقلود هرعق ىلا هنتقيسع طا يف قبلا
 كتجاح !٠ةماهاي كيياعو دي اعومل د و هياعملنا ىلع يبل .ل1لاق» سا كل لاق مالللا هيلعأ ارقاحا ع

 يلكىسعناوةأر رون يلع ىسوم نا لاق هلا ىلح يب ك1 لعف سس !لاقن ارقلا يطع ل ياللا
 3 !ىوروايحالا لعا هشاومأ اريالاو املا دعي مومو هيلعهللا ىلع هللا لو -رصبقو لو هيلع

 صاللحال اةروسو نورهكلا اهيلاي لقو تروك سعت اذاو وا ءاستي رعو ةعقاوإ هقاولاةروس هلع 1

 هللا لور تعب نيحماشلاب تك لاقدنعملا ى هر ىرادن متر كااذن رهو+ نيتذوعملاو

 اذهريظع راوح كيسابا تلقف لوالا يكر دات احاح ضع ىفلاتح علل ودينا ىلص

 ام تلقم لاق هنا ىلع' دحا ريخال ىلا ناقد دعي دأدا انماد' يعم لردح !الوي داولا

 ب
 كه تو ءمر جرح دك ل 1 1 وقلا بهذو ةانعي'أوادات ل روح اسأب هملح أم .لصو إل وديلعدللا ىلدد لو

 تلأه بويا ريد ىلا تيهذ وعض الإ ا ايدها قاطباف سمت بيمرو ناديك

 كسسع داي ةيعس هناكو م وديلع هللا ىلد يف جملا تييقلم 5 هملا 28-5 دق مي ل !اقديلا قم سكاف ءايناللا

 1 رعادشا اود رجل نم عسل ةمد ناك“ داسا نال ةرحلا دعا ةمي كلا ىلا ناك 5 اعاوريسمنا ليقودت

 ةماللسا دن عشت يي سماح ناعما ي هر ريج نس ديع دن تدحامثال ذنمو
 5 هاش ال0 1 هلمرأل ىلع : 1 ها

 لبق تذوعتو توا تعلاو يتاحار نع تمار .همونلا ينباعذلة بل تاذخ اعلم ريسال يلا لاق

 558 نادي ريد رحودي الحر ءامه قتيل" اره نيدو ةهيطم و دوعا' تلقف
 : م

 لثم تي أرثتو.ع متر حا ده تاقع ائيد رأ انالاوتو اماه تراعم ءاعرم ت
 م 1

 رهتيشاعكللذ ل اه تي او تومع مدعرت يق انا اذ'و 5 دل 8 5 3 - 9 5 - 3 - براء ست يقأن تب 1
ِ َ 

 هدريو هدد 322 < لح روب ر جمعا قى ءانءيفدي ار ديك راكع ١

 رأو اوت 101 1 1 1 1

 عب

 ىتلل سيشلا لاقهشحولا ن كان تعاطدا ناز سب يخ سمك تا 5 2 . 1 0-7

 مرشلا لا تللا عمرساوارو اهنءذحام ملا ماق'ىسالا ىراحةقانأ ءادقتعدا

 رءاذاىتف

 ب

 هللا لوسر تي ًارمةيدملا تيتا ىتح ريسلا تتحو ىتقان تك 5و لأ !تاؤ برتي لاق هتكسم
 ( نمود< تلساف ماسالا | ىل ايف اهدو يل عقوامتاثب ةي عدلا تر ىتدُح ملوديلعمطا ىلص |

| 
| 

ْ 
 يداوأ لأ اذه لوهن . هده برهشأب ذرعأ لقك هلوه تفشل ةي دوال 'ىمايد'و تل 1 جماب لاقو ١

 إ

 1 ريح وهوة دخلا يامر لأ ةرجأب ف كمي مر نع جب رعود كك يقدم لاقت هترسساودبهأر

 , نأ 2 تلق يب رغالو يقرشال يب رع يب لاقد تاو دل تل اةفاهر ا لطب دقع نطل نءدحاب دعتالل



 هنع هللا ىخر كتاف نيي رح ناةب راقتماافلاب رك اسع نباو ويعلون اوف اربطلا هاورامكلذ
 اذه زيرعب ذوعنانأق داوب انلرباذا اكومونلاتدرامت اهتكرداف يللبا لطيف تجرح لاق

 لوقيفئاهاذأهيداولا اذه زي رع دوعاتلقو ىتقان تدسوتفي داولا ||

 لاصفالاو ءاعلاو دجملاو * لالا يذدقابىفايذع ْ
 لاشالان م تال ارقاو * لالخلاو مارملا لزدمو

 لانس ينكلادكراحدق * لابت الو هللا دحوو
 هل تلف |

 ليلصت ماك دبع هدر 2 لوقلام بئاملا اهيلأي :

 ليبسلا ام تيده اعل نيب
 لاق

 ةالا ىلا وعدي برتي * تاريكلا وذ هنا لوسر ءاج

 تالاصتم دعب روسو »< تاهماحو سان 5

 ةالصلاو موهلاب انرعاي : تاللعمو اتأعرمم

 تاركتممد السالا ين" ..كق : تانملا نع سالا عريو
 تبكرو همز لاش ل سأ ىتحهنيت ال ىله! ى 1 هذهرملا ايدام ل كرد امانا

 لاقع ذوب !"يلا جرح ذا يناحارجتا انا انيبفةعللاة اص يف ساملا سيعأو مث تمدق حاسما ريع
 نعج ىدلا مح !! لعام لاقيت اراذق تاحدف لحدا ملدو هيلع ىلم هنأ ل وسرشكلل لوقي يل

 مرح لوق عيبرلا نب سيق هي اور نمرك [عنبا دازومملا- اهادادقهثا اما كلاي دكي ناشلل

 وديك هت ىلس ماعلا ولاتا اور معانا لاقهتاكخرتما !نم تاهل يعي تلقف تأأدع

 سانا هيلعناك مدين ىلعدما صقدقو *كالهام دق ىيح شالا تيكور ريما رج نى ىلع |

 ٍ هلوقب هئايقس رشنهيداولا اذه ديس ذوعالاقادوعت الرام لر اذ ذأ ”ناسالاو نم هتتع ليق

 :١ نولراي نيح يأ نأ نم لاجرب نوذومي سنوالاَن 0 رو ىلاعت (,

 اَنَهَر'موداَر و هئايفسرش نم ناكملاا ده ديس ذوعأ لجر لكل وقي ف وعم ناك مرافسا ي ا ١

 .فراىورامكل د نمو* نحلاوسسالا ايس نولوقيفانا غط مهب مهتذاعتس أ نملا اودازيأ

 ال بمد لك يانبش نيس ةوسراتيلسا ,امأا 1 لاقعىلا حيفربح الاقءا رس ؛ يلأ سس ةعير 1



 كالطفل

 أ دق ةرالا اذاوهصس يتقيسدق ىلعتلااذاو هيلاتييتئاف» أطخاافرحمدل تيهتلافادي دش [

 أساويوكلل اسعت لوف ص نمل تعخسام بنا فت لارط ات برطص وهو عطقت
 كيب ىرحالاةودعلا 2م بيجت هياحام رئادأي رتأ داي لاف اسك تروواسيئر تلتقدقف

 ' انآ و رعاه يف!تي دام لاةرهكلا عنصا يربح اقر هادعلا ىبىلا ردان رداب - لاقعكييل

 لاق سيناعأا فر ريغدبعون يسملا لعق م ريج اال نيمالابو ركل اوك ل ةفرج افك دئاع

 لاق صا المالاو صالطلا كبك او صامقلا تع طقس تعسار لاف لسانا تيد
 عجرأ# تي در كلل ذالولو تي دهو تو  لاقش!لو-رادمح اوما يلا هلال نادبشا تلقف

 لتلاش لمي لز ألا! معسل طم دمأ لوقي وهأذاف جاردا ومقا تعجرو لاق نيج تيح م

 لت ىلا عشا ىنح لسي رموهتك ردد ا دسألا 3 عمج ذات تمتلاه لاق لعلا عيتير ءاعوبا كل انيف

 مموعرو دا يت وصوهع تاريق شخ لإ لبح ىلعتصرش اههمست نأ ىلا ديف ٌقرتك يطع 1

 : لاقع يسال س تميل اهثنل ما ال كلارا س تلا ل اقع حملك سرطان 0

 رماعوتا نم ءةكر لاودحرلاو 0 تاقدشا ةح روكيلع مالم لاق لسه ثماق ثا نم |

 لتلاىلعا كاب 0 ريخااما ىطسأل ا كياوجلا ءالل 'يهكيلع س يال ل انسدخ |تلقوهاا لاق ا

 1 رات أمدهعو 1 هقاموقأ وتلا عم ترسو ى يم عقم هيام ةصقلا هيلع تاع عتق ل )اقتل 00 ًاعاسراف

 ْ تييحأ 1 رءودو يبا أهون او عس رعست 50 هديت مي عمت "اوءدوداراامكللد نم اوعل تح نزاوه

 ١ يبلادارأا لاق :ييكلادهناا تعج ي راما لاقو# عب عيرسلا لرالاوت ءارجاهدت اوعابسلا

 لوقي 5 يياترم اعمر جابي نأ سو هيلع هللا ىلص

 فلاقخلا الح ىتحيال مالا نم * دحسيمي نادعلا مسي نا

 لوقي هوععت ةياتلا ةليللا يف ناكالم انامدو انلعنل نادعسلا نم اماعوأ شيرقتلاقف
 فراطعلا نيجررطلا دهس دعما و * انام تبارك سس والا دعم دعساي أ

 فراع ةنلز سودرملا كيسمنلا ىلع *« ايتو ىدملا يعاد ىلإ ابيجا
 1 اده_:ىم كاع ربادجرح او دابعن نبدع -نيجررش ادع وذاعمنن دعس سوال 'دعساولاق

 روك ذه س ىف يلا لعيب هياحتاص تععساشي رقناايدلا يبان! بي رطنم جا .رحاو قب رطلا 1

 ةلللا يف ناك الف يده دعمو د أنمدي زن دعمسو ركب نب دعس دوعس ان ماولاقم لوالات بلا ْ

 ا دازونيتيبلا ركذف شيقل ىلعدتوص اوععم ةيئاثلا ['
 فرات تاذ اذ سودرتلا ن نم نانج #* ىدحلا يلاطلل هنا ب باوث _8اف

 بلا ه هج .رحاوةدايعنب دعسوذاعمنيدعسا ذهشي رق تلاقف



 2 ١ مال 2

 | نع قاصسا نب نبأ قي رلطنم عن وب | جرحاو#*ةدايعنبدمسو ذاعمنب دعسهلاو امي ثاينسوبا |
 ! تالث انفكم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجاهال تلاقامهتعهللا ىغر رييباكسب ءايسا

 سانلاناو رعت تايراب ينغي هكم لفسا نمنخا نم لجر لبق يا اير ١
 لوقي وهو ةكم ىلعانم جرح ىتح هنوريامو هتوص نوعع# هنوعبتيل |

 ديعم مأ يتيح الح لريقيفر * هئارج ريح سانلا بر هللاىزج

 دمت قيدر ىبسمأ نم زاك دقه * هب تدتهاو ىدملاب اهالر اه

 ددوسو ىراتال لامه نم هن + - هللا ىوز ام ”يصقلاو
 دصر: .فلريشنأؤولل اهدعقمو * مهتاته ماقم بك يب ؛ كمأ

 دهتت ةاشلا اولأت .لرا جدأ « اتاناوامات درع مكتحا اولس
 ديرع ةأتلا ةريح ك4رصب هل *> تلحس لئاح ةاَمب اهاعد

 ا دروم مث رجم. كيس اهددري * احم ايدل انهر اهرداص
 || نمو هل ةلوطم بع م3 تارجتملا يق ًانسو ع عرصلا مل ةرسصلاو صلاخلانبللا يأ صلاخلا يرصلا
 ! فتاه فدهىتح ردد هعقوب دكه ىل هأ نم نوكرشملا لعاماصي !اهنع هللا در“ سادت لان كلذ

 ناقه ة كي نوره نايسوةكملاج نم |
 ارصيقو ىرسك كلم ام ضقديس # ةمقوب اردن .:ترويفيمحلا لادا
 ارسحل بئارتلا لا ريرصي رئارخح * تدرجوي ول 1: ره الاجر اوناضا

 ارسحو ةايلا كي ابر قاؤ دقل « دمهم ودع ىساأ _:رم خو ايأ

 ْ ١ دعم خايطلا ريطلا هيدانت * الدب حاصلا ماه ى ” يصاو

 بلطا تجرح لاقراص» الا ضعي هب ت دحام كلذ نمو#* دملا ن مروح رهو شاذ اوملعف آ

 : لوقب فئاه يب فته سدتين اميصلاداكوربدأ يأ سعسعلل زيللا اذ حف ادع ا

 مرتلاب ايبن هلا تعب دقا* محالا ليللا يف دقارلا اهي

 مهبلاو يلايللا تانجد واجي * لم ءافولا له 0م
 لوقا تاأأشاف اص تي اراق يفرط ترداف

 مل فيط نم كب اابسو الهأ * ملطلا ىج اديف فتاهلا اهي 5

 منتغي هيلا وعدت يدلا اذ نم * لكلا نحل يف هلا كاده نيب

 رويملاب سو هيلع هللأ ىلص ادم هناثعب و رورلا لطب و رونلا ربظ : لوقي لمئاقو ةحتجمل اذاف

 هلال هلاال كرا ةداهش لوق يحاصر وحال فرطلاورقالا جاتلاو رجالا ب يتلا بحاص



 - لوقي اما ّحرتولاوردملا ل اها رحال اودوسالا ىلا ت وعمل ملادمج كاذخ
 تبع قلخلا اي مل * يدلا هللا دجلا

 تعبد يف ريح د انها اني لسرا

 حو كىر هل جحا اما هبل ىلص هيلع

 هب ترمظ ىتح هتباطو ةييج ت بك ره ىلل ريع دن لاق هنأ عيمن نب كلام نع ىورامكل سو |
 سا ' 8 0 .٠

 ا.هتلقعو لجاوةيرجلا تحاف هسا تدك ىتحةليل تي رساف ىلها ىلااعجار ت انكتاودتذخاو :

 | تصخول كلاماي كلاماي لوقياقتاهت دعم نسوا كش الع لمربتك ىرذ يف تعيش

 أذاف ترفتحاو هكردمنع ريعبلاترتاوترتكلاقكلانهام كرم ل كرابلادوعقلا كر. نع

 || اهةمئاق توت ساه يف وت اهتجرحت “اعد ارملاك ةولعت سرولاك ءارفص ةامص نم ًأرعأ ةروص» مص
 لعامتل مث بالعارميمجودم دارت ترواطريعلا تره تعامل !دحا تور نا تك ا

 ٍ مهياع تيا يجتاو ديعيل م .طابمت.يتول آفابيلع سو :ىمريك يدغ ىلح اهب تدناو ةبيجلا

 اك يبعد ىلع تاعج ا اتدايع تدرعبأو : ىلع تتافن ألا 00 تاكو ريتعموي ل

 ا كاذابيلاتيكشم ايتيتاق ىردن لالحالاح هك درت مع "اميل سب كلواموي حوض افاهرج

 بلكلا دش ٌمرال 'ىولص ىلا رسو لاملاوب ٍرع ن اال لاما لاما بلوشي ب 0 اذأه

 | مساك اذاهقرالاع ىولع ىلا ىرومىءتجرش كالأم لاق معتاد د ممدلا ي علا علاولا مصسالاا
 تدع و 7 يف غاي ل اهحو هتأمن رش م هيلا | ط.ااناوهعرصما شحوأر رو قع ابهرق ىللعاشت ودقرطمل ا لئاه

 تعتلي خم رع ىلع ايقهوحو هيلع تم دقأ# م هتييوتف ااقدمد ٠
14 

 اهيجحار ت تاه ينءبتع هتب دح

 0 تددر# سرملا يب ذامحي هاتي ءاكلا لم ةيماع يف تعي ذوأي لكلا ويلا ىل آانصاق ا

 : رعاه ىددب يابأ -راماهاي ا هن ذاك هتيت أو ايمطتسا ىت- مهل اكر ةهتاسر' مهلاسرأ ف

 هب تكانت دليلر ريك تمد مبهرقلا + 0 ةيبطلا ترتعف ىلهأ سيتاورورسلا

 تغلابو هن يك زورس ع عا متع ىظ اخو رمع الو لعو هم مقتع اال روت لطم | ءالل و لح متعب مدديعلا

 ىلع ةفاعملا ؛ ترصيف هبديصأ مويتاذ تتافدشا ءاشامكلتد تماما هعيعسو ةمارك لاي

 يملا باكلا داك الفدا وح سر م ىلعا تعبت اوهمامأ تلفحاعاييلعهماس راف ينم ةبي ٍءلخ *ءابيحدا ١

 ءال سرفلا تكس اوبذكافدب تهتف ىوحاعجار كولا نم ب اقع هيلع سقاايلع |
 تلاق كيبل بلكلا لاق ماعم تلاقف ة رعت ىلع ماما باقعلا تلزنتو اهئاوق نيب لح د ىبح ماعم |:

 باقعلا تراطم ماقمرادب تنلفالا و 2 ل جتنا إس انمالسالا ريظو مادصالا نوصلماأ

 . مح دايح هقع قا تادادنو يل

 ا اهتدق ماييلع هجاحو هتررحوايجأف # للااتدقوابترت

 0 ا - . بس سس هس سم سس سس بجو



 3 امك 3

 ١ ةيبأ نع بان نب هللا دبع نع ىورام كل 3 نمو*هب يدهعرخ( !ناكومرأ لفامات ترصبتو

 | ذختا كا مودل سذا ام اريغك تنك ض ارق همسا نصانل ناكوديصلاباعلوم تنك ل اق هنا
 أ لع قشادقوالااهكردا ال تنك ينال ايحاديص ىلا لحدا ام لف هبات ىمر الا ديصلل احراج

 1 تلقوابمد نم هعحيطلو ةريتعهل ترتعفاض ارق تدتاكلاذ يف لاط الفك الملا |
 ميانو بل ىذ رئاط نم * حراوملا دكتوكتا ضارق
 مئافلل تاهسادقم عساف * حدانلاديدشلارءالل تناو

 لاقف مدلا نم بيج ينباجأد

 مكنات اهالس شحوللدعا * اكرابم احراح ابك كنود

 اكداكدلاو ضراالا نورح ورغي

 ْ' باينالاكئات نيقدشلا ترها ايطعاوهأ يس الحا يلكت دجوف يفابح ىلا ت 2

 أ دل تذحتاو اضايح هميعسس صصص ويلذالفيفاتافدد ترفمفرظنملا لوب ءرعشا نتاربلانتش
 ا هل تيثيال ناكوينمدي صاب رصد ارا ذانديصلا ىلادن تجرح تهتسركاويشارد“ ازاباطب رع أ

 ْ هل تلقف شحولا نمءيش ١
 ا صضأر أ أ اهوقوم تكاذعج دقو د هميانم لوم أم كنا ضايع

 ا
 ا افيض اهرتك والحر برعل عبو ١نمه» لزا إف ميس يملا ىرقاوه ديص نم ضارةلرتعا تلك 9 أ

 أ[ هنع يأ مدح نأ هلأ هدم معو ٠ ار ناك غيض يب لزم سو هيلع هللإ لص هللا لوسر ربظن !ىلا

 تراه أي هيبذاحي له ضايع صنتقا تودعيفأ مدتي دحل تم تاعي هل اك اضايحت يأ رو

 ا ىتح و دصةف هيلع هتلسرأه شحولا ريت < نماشمج ينعي باوت يلع نأ ىف ُث ١ يسم اودي دج اف يتعبتي

 لع كلذ لدم م عتق ةماعن حرم مينعي لأ ار ىلعهتاسرامكاذيف ءاسهرع داحهدخ ادق تلقاذا |

 تلقف ريح يف أيالل ثااذ لكم تح ىلع ةرقب

 مزابللا قورباعوتمم ديعلاى ار 0-5 ديحي ضايمل امالا

 مار اال فتاهىبباجافلاق

 مال ريغارذاعءاحوفص تكل ل هييغ كل انوار او ديو

 | ايثحو ارا كردق قلخلا يطعن اس !صختتاذاو اعجارت ًانكاو اكلات ذخافلاق

 دوقي دوسادبع اهفلغمو ييشحو رون يأ ب هرق لعابكأر هلتما در ياسي وهو هرهظ ىلع عب رتف

 | لوقيدشناو ضايح ىلا نييك ارلا دحاراشاو روجاساهظعايلك<

 ديبلا هتوحارعدحو سنحأ * ديصتلا ضايحاي كليو ١



 خخ
 ديدسلا دق هديعو * ىيحوتلا هل هلو ىلعا هلا

 ديعبالوىدبيال لظ دق * ديكي امو ضارقل اقم

 ( ىلع لملمتا تبع لابلا فساك موه. ىله'تيتاوهسأ أر عفرباق باكلا لذوايعر تلق لاق 1

 هدوقيدوسالا ناكيذلا ينكلا تي أره ييبعنهتفد ةمعن ذاع ل يللا رخل ؟نم تق مت يشارف |
 : مان دق لاقوهيلا جرو يلم أتي دصقم تموانتم لاق ناطقي يبحاصربصا لوقي ضايحاذأف

 أ[ اميتاو اكسادقا ا لاقرعن ضايحلاقالاقاءتمعش وريتي رمعلا تي أرا لاق معمالو نيعالف :

 | يلعاذحاوا دي دتيفان ذع دقواناطي 2 تنئوأ 0 'يطايت ىلعاطلس دقوا دمتم |

 "أ دحاوالاانرم اامضايح لاقهكفل كي ًارامدمملارت ىلا جراحاباو ينتو سرقاال رااقتوم |

 ١ مل تلقو تععمو تي راع ينوق تراحأ نبا كورلا اذلو نيعال اذاهرطنأ تمقف سهذو
 : تلقف كلئان نيد نع سعرت يلاوإ !اقف ئايطسسو كن كح نم «يبلاا ذه ىلا يعمقل رماوريخت ٠

 ![! ةييدملا تدق متمصلا تردكم م همم تالا 2 متم دحاوالا اانا ل ْ

 ءازاننأ لاق ناي ةيطخلا ىقعفهرمت» ءازان ت 353 تاطخي سو هيل ء هلي ىلص هلثأ لوسرواهتيناد

 ملو هلكا ملوهنهيتعاس الارالويا ,ملوم السلا يايعارم دقةريتعلا دعى ء العبر ىرعنم

 !( اريحا لاقف توددم ةريشعلا دع -احااي ندا يف لاقم ىل هه لو وابيجع ارح كرضسو لعق يك ا
 || رسف نوعع 2 نوطملاو ةصقلا تصصقف يم دق - تمت* تمعتو تيب أر امو ضارقو ضايحر يح :

 ٠ كللذ يف تاقو تحس اف ىآرقلا# يطالتدمالسالا ىلا فاعدورل -وهيلعمم ىلحييبلا |
 لراوق رادبائارق تملحو * يدملاب ءاج داةللالوسر تعبت

 ناتدحوذ رهدلأو كيان أك < هنكراف ةدح هيلع تددش

 5-5 .لنراحرلاو ليكتلاب دادي
 ءائن موقي ايلك هل تيأر هةر

 يئاعد نيح هلبا لوسرتيبيجا *# هيد ريطا هللا تياراملو

 يلكاك هيف تيقلاو * ارصان تشعاممالاس الا نوعصاو
 يناع وهأع قب يدل تيرش د ىتأا ٌةريشعلا كعلم غابم نم

 ا هللا ىل- هلا لور هجوتأل لاقأ .بنع هلثأ يب ةر سابع سأ نعتأ وداي ىطئارخل لا جرحاو# ١

 هللا لوسررماةل 3 سقيا ليج ىلعا تر رهحراص حرم ةييدلا م ع ةكمدي رب . ملسو هيلع 1

 0 لها مهنا تو تيريسملاب هيا لسو هيلع هللا ىلص |
 امرك اريشعما وب وهيللاأ اوراس »< هناممخ هةعم مرحاس أويه

 امص ارب داح اما ذا نورصتيال ع + لكتر شعم نم مههوجو تهاش
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 هلأ ىلص هلا !لوسر كلذ غلبفاذ ذه موءاعيف ةكبتمهيلعلخ ديال نأ اودقاعتو نوكر ملا مقحاو

 اومعمذا كلل ذك مهاهييف هللا ءاشنا هللاهلتقين !كشوي ناطيش فلس فتاملا اذه لاقف لسو هيلع |

 لوقي وهواتوص ليلا ىلعا نم
 املا رصقا ٠١ مهيعس باحو * امص اوف حلاحر هوجو ت هاش
 الل نملاقصح كنتوا ناطيش * ةعئلس هللا ودع تلتق يا

 امد نوكفيال مرح ميكو * رفد يف هلال وسر ماتا دقو

 | لاق كب سيبقيلا لج را نم فتاه فته لاقا م معهلثا يفر سابعنبأ انع عندا جرخاو
 مالحالاو لوقعأا قر يا« رق كبك يأ اردنا حبق

 ماركلا ةاملا اهتانآ تريد * اهيف فنعي اها ايبا
 مالا ليخغلا لاجرو *# ميل ىريصت ريخ نملا تااج
 ماظعلا دالبلا كيسموقلا لتقل * ىداهتاهورت ناليملاك شوي

 ماعالاو فييدلاولا دحام + رح نش هل كتم عرك له
 ماتغاو ةيركأ م احاورو «# الكت نوكت ةيريم براض ٠

 1 لاه نيدمارملاب | وع *و مبني هتود شانتي نوكرشملا حيصأو ةكم عاشدق سيدحلا ا ذهربصأو !

 ا هي زجيهلاو ر رعسم هلال اهي ناتوالا اي سانلا لكي ناطي اذهزسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ١

 ا لوقي لبخلا ىلع #تاه اذاعمايأ ةنالتاوتك كف 1
 اريكتساو يعط امل + ارعسم انلتق نرحب
 ا اربطملا انيب هب « اركتلا وقمحلادتسو

 | ينم آهللا دبع هتيعم جحعسدل لاقي نطل نم تي رفع ؟كذ سو هيلعهثلا ىلص هنا لو سرلاقف |[
 ١ هلا ىحر سابع نبا تيدح نمتكم رابح يق يعك سلا جرحاو# مايا طم هبلط يدنا يفر حام ْ

 ا ءدب يفدكم ي ملسو هيلع هلل أ ىلص ىبنلا عم نحتاهين لأق هدعهنلأ يي ءرةعي رس رءاعنعام وع

 ملسو هيلع ىلميبلا لاقف نيطسملا ىلع ضرخ كم لابج ضعب ىلع فتاه متع ذامالسالا ||

 هللا ىلص يبنلا انت لاق كلذدعب ناكل !ذنلا هلتقالا يبن ىلع ضي رحت نأ امي ناعيولو ناطيشأ ذه

 انيسما الف هللا دبع هتيعم دقواحح عم ىعدي ١ و : رطلاتي رافع نم لحر دي هللا هلتقدق سو وهيلع

 لدنج نعدعس نبا جرخاو*نيتيبلا ارعسمانلتق نحن لوقي .:نراكملاكلذب افتامانععم
 لاقو ينم دف يفأت اف نجلا نم ب حاص يل ]اك ل اقف سو هيلعمتلا ىلص يبنلا ىق هن اةلضن نبأ

 نيمأ بذهم قداصب 3 - نيدلاجارس حال دقفيه
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 نوزملاوممصملا يلع ىثت * نوما ةيجاد ىلع جدا
 .| لوطلا يف د تعب دقتل ضرفلا ضرافو ضرالاحاحاسو لاق !ذامتلقف !روعذم تهيتناف
 لوقي فتاهب انا !ذاهتددتم ةميمال ا ةبيطملا رجاهو ماظعلات امرا يف ان ضرعلاو

 1 00 دقل لوسرلا وحن * هتيطم يجرملا ١ بكأرلا اهيااي
 ا ةنغد نس احل لاقي باك نه يسع يل نك 5 لاق منان يدع نع يباكلا نا جرخ أو

 | يداولاءانا اي لاقل امام لة شالا زاقمدت اونلا عورمشباذ ذايلانغب موي تا ذاناانيبف

 |( لسرك. وهو باقعلا هنع لرتاع ردحتاد ىحر هسأر ناك يا لبهج بعش نم حسسيشب اذا

 لاتةىراام مطعا أب اءاو ض فخ !يئهامدق ترقتسا ىح جيزنم ريغ ْ

 ولأ ود كيلا نضرعي + ساحاي ةنعد نبا نس داحاي

 سلاوتالو قحلا ,ا مدحاه + سياقلا فكي رولا انس اذه
 | ىدكردق بكاراذاو سميطما مى داولا كللد ريع ىلا اهتحرسو ىلب ا تحيوبرف باع لاق

 لوقي وهو يبحاصوه اذاه تلقيتساو
 ىدتيك رئاح لول سيل * دشرت لوقا ام عمسا ىباحاي
 للهجأ نيدب نيدلا حمس دق # ا دصقالا قيراطلا جهه نكرتتال

 ا فرشي دع دونا جرحاو*#مالاس الل يباقدتلا ل: حتما دقو سزدعت تقفا م ”يلع ىمحام لاق

 | داون انرقةيلحاملا يجملادي رب سفناةعب رااجرح لاق ي دارملا سيق نيدطا نع ىاصملا
 مانوليألا أده الدانذحاوراطقعو يداوأأ مياعب اندمتسا ليللا ليقاالو تكلا ةيدوانم

  لوقييداولا اغا ضع نم مناهاذا يناعحا
 امرعزو يطا متفقو ام اذا # وعلا سرعملا كلا اهياالا
 ادعو راس تيح نم هعيتت * ةيحش انعم توعبملا ادهم

 اي رم نع ميسم انأاصوا كلذب * ةعيش كيدل الا هل اولوقو

 1 هللاقف تااهاتار عا! نب عدج لارا تع يمص كيس ىطصملا فرش يف دع سوبا جرح او#

 ديعص نب عددجاي
 مرصت ران و نم * مستو زشت أ

 هيلا لييسلا فيك لاق مدا 18 صالح الاو مانصالا نم ةءاربلالاق مالسالا املات

 ذآ لما ريغ بسلا ب رملانم مجان روهظ برتقا دقدنا لاق هل ني دن را نم عال



 ناك الف م يحولا ناكل اق يرهالا نع معنوب اود ودعس نبأ قرخ رخاو# ساق ءاجةني دملا ىلا

 يحولا ىأأر ات تس عنا امل ةريعتاط لاقيدسا يب نمد أرما تناكو أوعنم مالسالا
 قاطبال رع -وقاقولا عفرو قادعلا عضو حيصي لءجواهر دص يف لخ دفاهأتا عاطتسيال

 بشوح نب ربش قب رط نم معنوي أو تايقفوملا ين يف راكب نب ريبزلا جيرخاو * انزلا مرح دما

 ةبقعلا ةعيب ملسو هيلعمللا ىلص هللا تلوسرانعيأب اطل لاق ةدابع نب دعس نع سايعنبا نع

 ضرالا ضعبب تك اذا قى ت عجرم يتجاح تيفةف ةجامللا ضعبل تومرغح ىلا تجرخ

 لوقيجئاصن ليالا نمت ءزفف تع

 دوحم ا عطقاو مونلا حابو * ا ىنبوأت ورم ابا

 كاذ امولاقبركي وةرهز نيب بجملا معان بمعللا كب بهذ بعرخاي رحا حاصمت |

 ىلا مارخلا دلل: رم جرحاع مانالا عيمج ملا 00 ريخم تعب مالا ين لاق بصاشاي [

 هلل ىلص يتلا نا تلعام لاق ناتيم نايعثو ةياظعا ذافرظن !تبهذف رجلا ملط ماط ١ أو ليت 0

 "صرب ماسك ةبب ودةياطملاوتيدحلا اذهبالا ةنيدملالا رجاهسو هيلع |
 سداسلا بانلا

 لسوهيلعمما ىلصهب ر اسما نماهريغوماصال !فأو وجا نم عمأم ضع يف

 نيدشارداو نم يلسأا ءاطع نيهيكح قيرطنم ميعنوبا جرخ | لاق صئاصحلا ياكلذنف ا
 ا نمةالعملاب عاوس هل لاقي يدلأ مصلا ناكل اق هير دبعنب دشار نعهدح ن نعهيب أنعدي راديع 1

 ا خرصي خراص اذ ذاوعاوس مص لبق مص ىلار حفلا عماتسيف اوف هلا ةيدهرمطون ينتاسراد ماهر

 ١ جيذلاو اب رلاوانزلامرحي بلطملا دبعينب دم يبجورح نم بيلا لكلا هموج نم |
 || ناكو رامغلا كرترح اتصف وج نم فتاه ف همت وشلابانيمرو ءامسلا تسرحو مانصالل ْ
 نم فته تمار اللةلصلاو ربلاو مايصلاوةاكولاب ر مايو ةال الاصلا ىلصي يبن دما جرحو دبعي |

 فقتاه رح امص فوج

 ىدتبم شي رق نم ميرمن:أدعب * ىدملاو ةوبتلا ترو يذلا نأ ٍإ

 ام ناسحلي نايلعته دنعو رجلا نم اعاوس تيفلاف دار لاق دغي نوكي امو قبسامب ربحي ىد |
 تلقكللذ دنعف اهون هيلع اجرعي مدل ىدييامنالك ًايوهلوح |

 بلاعتلاه يلع تلاد نملذ دقل * هسأأرب نايلعتلا لوبي برأ
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 هلال سهلا لور انحدار جرش بدال لسوهيسمنا لمدن لوس جرطدنع شاذ ّْ

 | نم ة ًاولمت ةواداءاطع اواهأيأ همطقاف طاهرب ةعيطق هنمببلط مت هعبان ولسا ةنيدملاب سو هيلع |
 || ىلإ اجانيممءاملا ءاجب لعناشوصف سانلا عمتالو ةعيطقلا ىلعايايغرف ل لاقو ابيه لفتوءام |
 | طار لهاو لوسرلا ءام ساتلاءامموهنم ببرشت اهلك ط اهرن لاقي و لفل اهيلعسرففمويلا |
 ا سادرم هبال ناكمنا لاق هنعهلا ىدر سا درعنب سابع نعو* هب نوفشتسي وهنم نواستغي ||

 | ارامغ دبعا يب ياءدلوسابعال لاق ةادولا-ادرعتيرضح اورام هل لاقي هدبعي نثو ىلسلا
 لوقياي دانمرامص فوج. نم عمم ذا رامص دعاموي سايعاميبف كرضيالو كعفني هداف |(

 لا لها شاعو رايف ىدوأ * اهلك ميلس نم لئابقل لق

 ىدتبم شي رقرم مرمربأ دع * ىدملاو ةوبلات رو يدلانا

 دهم يبلا ىل ا باتكلا لبق * ةرم دعي ناكو راهغ ىدوأ

 ١ هع يضر سا درع نب اسايعد نا ةيادر قولسو هيل ءهنلا لص يب لان قطو /رامص سايع قرخ ١

 ١ سايعاي لاقه ضب بايت هيلعو ءاعيب ةماعن ىلع بكر هيلع علط الم ةارابملا صن هل حاقل يف ناك |(
 اهسالحأ تعضو ليلا ناواهسافنأ تقرحدق برخلا ناواهسارخ فستدق“امسلا ىلا تع ملأ
 أ تنك شكلذ يتعارت سابعلا_بفلاق ىودصقلاةقانلا سحاص ىوقتلاو ربلاهيلعلربيذلا ناو

 يصب حتاص اذاع هب تصسق هلوح تا كك دهوح سم ماكتو مدبب اك امص دل لاقي ان انتو أ |
 [| ا ةثراح ينل يب موق مم تحرشت سابع ىل 58 : ةقئاسلا تايلا اكياس د نم لئابقلل لقهعوج نم

 : سايعاي لاقو مديت سو هيلع هللا ىلصيل ارازي رصسملا د ثاحدفمل- وهيلعمل ا ىلص هنا لوسرولا

 :| نزام ريح كلذ نمو*يموقوانا تلساو تقدص لاقعة عقلا هيلع تم مة«كمالسا مك

 ْ موي تاذ هدنع ايراعت ردا هل هل لاقي نابع برقبامص مدحا يأ ندسا تكل اقةيرصقلا نبا ْ

 | لوقي مصلا فوج ساتوصاصع# ةحي ذلا يوةريتع
 رشبو | ريح روبط #* رشا معو ”لرزاماب ْ

 ربا هللا نيد < نيدي # رضع نزرع يبا تعي
 رقع رح لنرم سلا نا رك 051 عدم ا

 لوقي هسءاتوص تعهد مدل كل دل تعرفف ن زاملاق ْ

 ليجتال انقسم « ليقأ كيلا لبقأ ْ
 ٍإ لرنم قحي ءاج + اسرع يب اده

 زاجمحلا لها نم لحرم دق اكل ذك نحئاميبف, نزاملاقيب داري ريف هباو بج اذهناتلقف ا
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 اذه تل قفل  يعاداوبيجا هاتان لوقي دما هل لاقي لجر ريظدقل لاق ك « ءارو ريخلا امهلانلقف ا

 للسو هيأع هنا ىلص هللا لوسرت سيث اويتلحارتبكرواذ د | ذج هترسكق مص 1١ ىلا تازاف هتمعمامأبن

 تلقو كاف مدل السالا يل حرشف

 لالصت انيح هب ففيطن ابر * ال ل2 راكو !ذاذجا رداب ترسك

 يلاب ىلع ائيع هنيد نكي لو * اتلالف نم ايده يكافاب
 يلاق رداب يلد لاق ال يف * اتوحاو ارمع رغب اكاراي

 نم ةرجأافلا كولملاب ورمخلا يشب ويعم بولا مويا نالوا, تق املا

 نلزهو لاومالاب تر هذه طحتلا ماوعا يا نوتسلاانيلع تأ أو ىنعلناو ل اياث ينلايموءاسلا ١

 ٍ دلو يل ب هيو ءايطلاب ينيتأي و دجأ ام ينع هذي نا هللا عداعدلو يل سيلولايعلاو يرارذلا ٠

 | راو لالحلا مارخلاب ون ارقلاة ءارقبر املاب هلدن أ ميلا لسوميلع هللا ىلص يتلا ل اقف

 ا تلك (ءينعشا بهذا نزاملالا دلوهل بعو ءايحلاب دن ا وةقعلا انرلايار هلاب وهيمتاال اير ||
 ا ىرق نم اذوح امو هتي رق يعي ناعم صحاو احح تح حو نارقلا ر ” تتملعتوهدجأ ا

 لوقاح ًاشداو هدلو ينسي نابح يللا بهوو رئارح عب رأت جوزتو ناعع ٍ

 جرعلا ىلا ناع نم يايفلا بوجت # يتيطم تسمح هللا بلوسر كيلا

 جافلاب مجراو يبذ يل رفغي * ىعحلا ءىطو نم ريخا يل عفشتل
 يحجون موجب الو اذ مهاب الو # مهنيد هللا كيس تقفلاح رشم ىلا

 جيتلاب مسلا ردا ىتح فىابش * املوم رجلاو ريعلاب !ًيمأ تلكو
 ىجرف يل نسمح نامل ره يملأ و 2 ةيشحو افقوح راب ىينادبف

 ىحع ام هللو ينوص أم هلاق * يقسو دايحلا شي يم تعيماو

 ياحبف 0 عاش !اورعاو ينومالوينوتش 'و ينوقنع تيسأ وُ يموق ىلا !!تءجرال"ن زاملاق أ

 اذهيت ايدل راكم هيفدبعتأ 1 رسم تدني وم ع تيت يسم وجه اا عاعم توهم ن راتلقك

 نم ةهاعوذ اعد الوهل تيس االلأ محاط نم ىلع وعدي وان الت هين د رعت مواظظم دحأ ريما أ

 ا أم كلذ: نمو مبلك اوطسافمهيل |اعوجرلا ينمأوب اوباطو اومدق موقلانأ ميثوعال اهريغ وا صرب ||

 55 ءايمأ ءاكح ا

 ( دنع نحن انيبف امانصا ديعت تناكو امارح مرخخالو الالام لال مسح تناك ل اق مثخ نم

 اوقي حتاص مصل فوج ن 2 حاصذأ اننيب رج دق رع أ هي هيلا ىر تنقل تا 00

 مالحالا و.شئاطو متنا ام اما * ماكحالا وو ووذ : يلا اما

 لجر نع تدي ن ناكمدا ام يعل يحرر سابع نأ نع حرج نبأ نع دايز
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 يعاما ىرا ام لرورت اما * ماتصالا ىلا محلا ودتسمو

 مانالا ديس "يم اذه * مالظلا ىجدواجي مطاس نم

 السالب قحاب عدصي ع مانسلا ةورد غي مشاه ن 0

 مارا دليلا ._:رلعتسم * ماكحالا نم مكح يذ ل ادعأ

 مالسالاب رفكلا مدهب ءاج * مانألا نم سانا ربط دق 0
 | يدقأولاه اورو لو هيلعدننا ىلص يبل هلاعم تلت أوت 5م ىلا تجرحو همم انعوفج ىحمتحلالاق |
 ؛| ةردعيبل ! ناكلاق يرذملا ورمعنن ليعز ربح كلذ نمو# هدعدللا يصرةرير هيلا دع داس :

 | الجر هنداس ناكوءارح نب ده ينب يف ناكو هدومطسي اوناك  ماهض دإ لاقي مص نع نمةليبق يو |
 ا نعجن سوهيلعلا لس يبا رب امازع لاق هدسع ئامدلا نوم ذي يا نورتعي اوراكو قراط هل لاقي ا

 . ليمز ل اقثمال اسالا رسْلا انم رو مامص ي دواو قا ره ما رحب دنه فبأي لوقياتوص ا

 ١ يوب قداسلا يب ك1 1 وه اتوصاصعت متامايأ اكملاق اهوكلا دإ انعرفم 1

 أ م ُُى أيبم عادولا اآانحةمادتلا هل ذاخو ةماللسلا هيب رصامل ةمايت ضران هعدص ءدص قلعأد 1

 هللا ىلص يبسلا تيتا ىق يح تلحرو ةلحار تي رتشأب ليمز_لاقهيحول مصلا عقإ وف ةمايقلا :

 هندشاو يسوق نم رغب عم لسو
 لمرلا نم 'روعو انرح اهفك أ # اهدي تلمعا هللالور كيلا

 يلبح يكل أبح نماابح دقع'او * ارركوم ارصن سأللا ريح ربا لأ

 يلعن يب مدق تلقلاأم هل ىدا + هريع ءيشال دنلا نأ ديشاو
 لع تدعو ولاق كلل نمووتأن 3 ةةداينداب ىلكي هير رسم أ رتل ن ء لذ :اوداكحاعشللذ نمو ١ ٠ 0 ل ' ٍإ

 ١ ضرأ نم رح سان را اقف يمودق هباععبا رشم دقو سو هيلعدللا ىلمدم' لوسر
 كولملا ءاسا ةيقب وهو ملدو هيلع ىلصهلوسر ريو لحو رعدسلا يق ءابعار تومر_ صح نمو ديعب

 / كمودق لبق سوديلعلا ىلص هللا لور كلايرشب ل لاقال ا ةءاصشلا ىمدحا ىيقا امث لئاولاق
 يساحت برقودست نيل داويل بحر (-وهياعدتلا ل هللا سر لع تاج دات تالعب |
 ريتملا دعصمتهدلو دلوو هدلوو رمت نب لئاديف كرايم ملل لاق هيلع ييسلجاع م ءأ دري طلسو :
 ا 4 تومرضح نم ديعب ضر نمو اتارجن ْن لئاو ادهسالااهيال لاقمهيدي نيب ينماقاو ٠
 | هلك كلذ تضر ناكيلع مان ف يفعل ينادأو كرون ي ىنغان هل لوسيا تاقفمالسالاي |
 يدوعو باسو لاقهدلودئووهدلوو رج ن لثاو يف كرايمبللا تفدص لاقدشا سددر 1و ا
 اتوص تمعسذلاةريبظلايف اناث انييف ىدقعلا نم نصيف ناك هنأ لسو هيعمل يلدا لوسد لع |

 ا سمة عم م يحل
 يجب
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 لوقي لئاقاذ ذاو هيدي نيب تدهسو مصلا تيياف خصل

 يردي سبأ وهو يردي لاخي * رح فكر لئاولا ايجحاو

 رض ىذ الو عفن ىذب سبل * رص تيحغ ل1 رمىجري اذام
 ىرما حاط رجح اذ ناك

 لاقيفرم أت اذامصمانلا ستاخلا اهيا تععمأ تلق لاق |
 ىلصملا ئافلا ليو نيدت *« لحلا تاذ بوتي ىلا لحرا ٍ

 لسرلا ريح ى 4ك ده

 ةنيدملا تدين ىتح اعريسم ترس ايامر هيليكملا تسقم هقنع تقدلأف ههجول معلا رحم :

 نع رك اسعد نباوعتاوطاي يطمار أ ع جرح !'صئاصخلا يف يطويسلا لاقو* رجلا تلح دف ا

 | ناّتعو شع نبدللا ديبعو لفن نب ورمت س دب زو لهون نب ةقرو مهن« شرق نه رات ةدرع
 ا كلل ذاوركمأد ههجو ىلعات وك فدو ارعدليل هيل اءاولح دق هيلا نوعمت# مص ددعأ انكر وملا نب :

 نائعلاقعةملالا _.اشأف هلاح ىلا هودرهانيعأب ب 0 ا

 ْ ملسوهيلعهللا ىلص دنا لوسر !هيعدلو يتلا ةليللا يف كللذو تدح دقرمال ادهراتريوطانبأ أ

 لوقيوهو رييجح توصد ملا نم فتاه مهمتهم

 برغلاو قرشلاب ضرال ا جاشل عيم اع ةروس ترانا دواول هاسس در

 بعرلا نم أراح ضرالا كو هبولق # ابتدعراو! راح نأتوال ا دإ ترحو

 بر ١ طعأ ي سرغلاهأ :تابدقو 2 سمللما ةهثحاب سرفل ١ميمحرابو

 بذك الو قمح ميلم ريحت الد # اهنج يغلاب نابكلا: نع تدصو

 بحرا لرش اومالس مالاىلا | ويهو ا *« لاا م نع أوعجر ١ يصقلاي

 || تنعم + ارا لبق مص دنعاسواج انك اق ملعم امين رباخ نع ميعنوب او راربلاو دعسن بأ جرح او# 0

 ١ أعمالا لوقي مصلا فوج نم حيصي حئاصأ خافارو زج اذرهرهشب سف هيلعهللا لص هلأ لوسر 1

 ( بري ىلا هرجابمدجأ هما كم ينل بهشلاب ىعري و يحول معسلأ قاركتسأ هذي جس اىلا ا

 ا دلي وح : رع ريعتونأ جرخ او ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسير جرخوادبجعو وأاكسماف ريبج لاق 1

 ا يرو يجحولا قارتسا بهذ سيصياحتاص هفوج نمادععمذ || سولج مص دنع انك _لاق ىرعخلا
 ماحراللةلصلاو ربلاو مايصلاو ةالصلاب سمي برتي ىلا» «رجاهمودما دعس كي يبنل بهشلاب

 نعيور ام كلذ نمو#دمح أ هعسا يت 2 جرح اولأقف ابل سو منصلا دنع رم اعمقف

 | مغ يل تناكو و عاوس هل لاقي ايص دبعن اك لاق هلا ىلذحلا ةدعاس ب ري هللا دبع



 لوقيمسلا فوح لزم ايدام تعم ”ةتكرب ,وجرأ ه هنم اتسداو هيلا امم

 دقوىلها ىل اآتدعو يع تقاف لاق برعلا ريس لع بسلا تادس سعال

 | لسوهيلعمتلا ىلص هللا لودر رويل اذ يغب ىتح تداوطأ نع يغتاتاعش نانوالا يب تمغب

 '| ىلع دعي ذ < خلاقدي 'رع ودك ' وركن ديعس نع ينونأ و اودعسن ' جوحاو «نطس اكدتت

 جميدلامر رض وانرلا مري ذل بطلا دبع يب ند يف جرح بج لكاس :ا7 لع ههوحن نم تيععد# مص

 [ لهم مر نري ادار و «تماعمدتتاف ةردتق سهم ان أ اميهرا قعاينلا كس رو مايصا 4

 ىلاعت هللا ىلا وعدي دحاكم حب ردركانأ اياناق» قيد ملاك ا !ايقاوحإ وميلعتا وس
 هللالوسروهو تلطملا دنعرب هللادبعوب ده منلاق ريش ادهترحاو ك'ذامولاقد اهلا

 ش1 مص دنع تنكلاقهيبأ ن نع ىلذهلاةدعاس ىلا دبع عرج هو نم ج جل وهيملا لس

 تهرصناه ىلا دعما يبذ تبيشلاايعرورملا اديك بهو دق يداي هموج سماي داس تععستانل |“
 ' لاقةلبجن مرك نعودنم نا ماج رحآو# ملسو هيلع! ىلص هنا ل مامر روبظب فريش الحر تيقلد

 ا هاورامشللاذ نمو * ادد نوفرعت ةلج ى «. ركبأي لوقياتوص تعمست ءدصعابرتسم مصانلن 5
 ا نارم ءناا بعهللاى در سايعنيأنع ةرحن !ىعداي رى رب لب امسأ نع ةمال السرب يهاب ١

 || ليقانجر لاق لو ةيلعدتلا ىلص دنا لو. ءرادعت ساعت يف اموي تادح هنع هللا بدر ,باطملا

 |١ ءانعذالعرس نحو هحذدي رب لج اسمكم حطبالا ىلا سيرهم مل و هيلع للا ىلص يب دل ارماطم

 | تادلب جيدي تام حيجرءا عرذلحااي لوقي ئاص هفوج نمحاصذا تامودمد باصتو |
 ا ٍّس هنءانيعرو انفوتو وص ًادح مث ثار تالت كال ذك حاسم هاا اهلا ال نأ دبشي حيصف |

 ا تجرح ل مينماوملا ريمااي بج اه موقلا نم .لخر لاقتريظ نا لسو هيما ىلع يبنلا تبي باي |

 | ملا ىلاانموق م أشلاةيدو'ضعبب انك !ذا حم ًاشلادي رشة ع ران ,متوانل ةراجت فيل باحصاو ا
 (| لزترلط نرقلا ةروسكمال تضرعدق ةيبطبا ذاع لسو هيلعمتلا ىلص يبلاربظم لبق ادي دش امرق |
 لاقن فتاهمتهذاايعذ رم اتانناهشاوع لاقاحاب ذح ا ىتحاياتخم |[

 هعورملاةيبطلا ليدس اولح * هعبرالا عارسلا كلاما ا
 هعسككاذهايشعلانع اولح * هعد تاذ ةلفطلا اب

 ا لاقدبوتك قحالجر نيس# نمل قاهيف رعامو يداولأاذهتي رد شاف معاراس لاق

 نمانمهطاف لمالا ريثك بحر ضاح ىلاانب قاىتح انلحاور ةمزاب ذخاانيسم!لفامانلسرام

 ي داولا كال ذب انك الف دوهينم لجر اتبع نادت راجت هللا ىضق ىتح انجرخ ٌتانمرق_ب هذا! «ديرتلا
 لاقت فتاه فته
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 ١ هقحدقملا ريس ريسلا رش ناك * هقبوم اهذخو لال كايا

 ١ هقب وم سوبع الط نعفشكي * هقرشم ءاضآع محم حال دق

 ا ةكمب مكفالخريظدقايبن نارب< لاق لوقي امادلق حراصلا اذهلوقيامنو ردن يدوييلالاقع
 ليق هنا هدع هللا ىضرركم ىلا نع يورام كلذ نمو* كبت سو هياعهللا ىلص يبتلي دحوفانمدقع

 ا لظ يدعاقان انبي من لاق لسو هيلع ىلص دمت ةوبب لئال د نماثيمت مالاسالا ليقتي ةرلحمل
 ام لوقاو هيلارظنأ تلعجل يبم أر ىلعراص ىتح اهنا دغا نم نصغ يلع ىلدتذا هيلهاملا يةرجصت
 هيسانلادعسا تن !نكماذك و اذك تقوي برك ينلااده لوقي ره نماتوص تععس اذه

4| 

 ظ

 ملسو هيلعمننا ىلص توب ةقرغتمرئاتب ضعب ي

 سو هيلعملا لص يلا ةيبلت هبلص نم عمل نراك ايلا لو هيلعمنلا لص هدح ا كلذ نش
 نملوا وهودنودارعانوضقيالوةريتعلا يسب هنوعدي برعلا دعاريبك ناك جلا ي ةهورعملا
 نع لقت امكللذ نمو#*انم رم ناكةداف سايلا ويست ال تي دحلا هاو تيبلا ىلا ندبلا ىدها
 لوقي ناك و هلصفو هلبعل برعلا هد صقل ا يطع اذهتناكه نامي رح ني ةءانك] لسو هيلعهنا ىلص ءدج
 قالخالا مراكموناسحالاو ربلا ىلاو ىلاعت هللا ىلاوعدي دا ىعدي ةكمنم يب جورحن ادق
 ميعن وب اهجرخا امكللذ نمو*«قحلا وهفدب ءاجاماودتفتالوكر رغما ارعوافرشاودا درت هوعبتاف

 بطني ناك ى الن ب بم ] مسوهيلعمللا لص دح نافوعنب نمحرلا ديعنب ةلبس يلا نع

 امأ هلوقهنف هب رشدي و لسو هيلعهنلا ىلص يبلاهتبطح يرك ذي وةعملا يادب ورعلاموي سأنلا
 لابجلاوءانب ءامسلاو دابم ضرالاو جاهوراهنو جاسل يل اولعاو اومهفاواوملعتو اوععماف دعب

 مماحرا اولصف ىلبلا ىلا لكلاو شالاكر كذلاو نيرح الاك نولوالاو مالعاموجتلاوداتوأ
 نظلاو ماما رادلا رشن تيم وا عجركللاهنم متي أر لبف ككاوما اورثو عراهص ا اوظفحأو

 دشاوعركب يبنهنم جرخيسو ميظع أبنهليق ًايسف هومظعو هونيز مرح نولوقت امريغ
 اهراهنو اهليل انيلع ءاوس * تداحم موي لك ليلو راهن
 اهرورس انيلع يفافلا معنلابو * اب وانت نيح تادحالاب ناب ونم

 اهريبخ قودص ارابخا ريخف * دمم يلا يتأي ةلفغ ىلع ١

 لمفلا لاقرا اهيف كلقر الو لما ب صدت اهيفتبصدتل لجرو ديو رصب و معماذ تلك هللاو |

 3001111111 ااا ممم مااا ا ا
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 * اءالذح ىلا ٍيغبا ةريشعلا نيس م هتوعدعأ وك دهأ ت ينتيلاي 4

 ةمسةئاوس ملسوديلعمنا يلس يبنلا تعبمو ي ال نب بصك توم نيب كراكو يطويسلا لاق ا
 يلطملا ديعامو لاقدعشا ىدر لل طملا ديع نب سابعلا نع ىورامكلاذ نمو+ةءس نوتسو 1

 ةنبك اهيل يلاقي أم لقعا م داع دتمويأدأو هتعبف سانعلا لاق اروعذمهينأ ردخلا كيس مئان

 لاقيمم اما !اقايؤر تأ ارلاق لحو ولام ئاخ تالاءامتراخلا اانا اواقهه 'ادر رجيشي

 ضرالل ' قراتم عاب دق فراج فارأ 5 رااخ ىروأف نم تجرح ءاعبي ةلسلس ل 0 ار اما

 أ! اهلا اا ان اهي وتلا رواحدق فرم وءايسلا نأ عزواجدق برادا راعم غلب دق هرطو
 ِ هت 0 70 ١

 يب جونان لاقت سا مايه دال تلقف نادي“ يلي ماق كلل دك انا ايه روباه ءارصح ةرجحت تداع .

 9 تقداص شث هلاولاق تمس منيخاعلا بر ليلح مهارياانا لاق نةرخ هلل تلقو نيملاعلا بر

 هءابت ةرتكيلعتل للا تل دو ضر اا لهاوءامسأ للا نهاقت اوي ين كلر باع نم رج رت كايؤر

 عم 1 5 م
 كالبي-ومرك ذولعو درعا تاب ىليعل ديةيا ةرك ايعوحرود يتلا قنح زحا 20 بتوقوورأعداو

 قيراتز عمو جر صل اصح قو *ريهأ بأ ةلهدب ربطت دو جونم وق ث لح 5م ح نماؤي ملرم
 تلعضاعمل ير "لاق هادح نعديا نع اييحلا يان عا دعس ركيفا

0 
 ياا اتم شب ّ رق هاك ست انادي د2 اترهابمم تلع رم يبل أهأي وراي ارحل يع اانا انيب

 نا , اراموبرخملاوق . ا كلاما معا 1 ردو ءامسلا اهم 0 !اادق تستر وي ناك ةاللا تب

 لكدا درت خو ني دجا يعم امان برعلا تمي ًارواتعس يعي سعأل اروبن سطع! ابمرهرا 3 5 00 1
 د 1

 اا معاب !وةاعبادق شيرق اطهر تب هر زر طن ةعادو ىح ة نأ اةاعيرأو اروبو' طع دعاس

 | اهجو هنم نحا طقارأ لباد مدحاابس اورداذانابعلق سو دءر_شيرق صاموق تي ارو
 را تاقد ايم اهم لواتتال ىدي تعفرف بميعا عاقيو ريلخارسكي اجي ردهم بيطاالو |

 هحوتي ًارهاتر ِ اروعذم تبت اعابيلاك وقم سواها و شاعت ن كديااعاوأ كيلا ليقح_يصتلا

 برغللاو قرشملا كالي ل احر كياص . ها ىحر خي دكلاي* ةهردكدحمن رأت ااقمريعت دقدع كك

 اذهب تدي لاطوبا ' راكم دواوملاا ذه نوكت ناكالعل ىلاطينال لاق سانا هلريديو
 رح او#نيمالا مساقلاابأ هللاوقر مسسسأأ تل - .5 لوقب و جرح دق لو هيلع هللا ىلص يبتلاوتي دخلا

 يبلا لعتلش:ن ب ىامح دقوا ولا ارعشلا ع يينا. زملاو ىطصملا فرش يي دعسوب اوقييبلا

 هدشناف سو هيلع ىلص

 ا رومالا يف ةرح وريح نم * ربخت مانملا ي ينأتا يلا

 يقي تسل لاقو لازخا م * ايلايلو الاي كبلا وعدي

 1 ند ربصصبي نأ - وو عأمأم ب 001



 ا
 00 تالا ىل ل بخ رج + ايسي رسأ ةيجاا تير ١1

 تابركلا جرفتف كارا ايك + ادهاجة ني دملا طت درو ىتح

 [رون ههجوي' نآك انرغصاوهو هنأ دبع ىح !داوام لاق هنعدّللا ىدر سابعلا نع ميعنوبا جرحاو* |

 ضي ًارئاط هرم نم جرح هب ' يمان يف تي ارهان اشل مالاغلا اذهل ناووب ا لاقذ سأل اروكر هرب |
 | كييب راط مابك شي رفدل تدجج ةبتكلا ىلع طق -ىتح عجر#ت برغماوقرشما غاب راطد :

 أ دلو هبلص نم نجرخيل دلاي ءرتقدص نثل يلتلاقم مور ينب ةنهاك تيتا ضرالاو ءاهسلا |
 | نعديبانعةورع تم ماسه قي رط سم ىطئ ارحلا جرحا و*اعبت دل برع او قرماملا لهاري مي
 ايتاأ هنا كراركذي لفون ن ةقروو ليه نورمح تدي ز ناك تلا كيلا تمد" “اممأهتدج ْ

 أ| <يدلو له نايشرقلا اهيا ناقد ما لاق هيلءاناح دال الاق كم ىمةهر ,اعوجردع يعاجلا |

 ١ رع جل لبق لاق مادلق ةريثك لا منعت رعو إم ًادقلاب هيلع رصف حن ذدوب ادارادواوم
 لاق الما تداو لرالعت لهل !اق جرحو ال ءاحابكرت ةمم 114 لاقي ًارما جورتانلق لحام هن
 لوقيا هن اهههوج. نم تهمس األ نتوددع تل دق ليل يلا كاملا اهيا ل ريح اةقرو ش1

 ْ كار جالا ريداو لالصلا ىأبو د" كاللمالا تكلدم يبلا دلو

 ا ىتح تجرح للا هداه لم يف !كالملا اهي اريك ي دعدي زلاقدهس 1 لعمصلان ركشا م َّ

 : م سيق يلا ىلع ب ةوف نارصح اناحاجدل ءايسلا سرلري الحر تيأ ارذأ اس ييقيف ال احتبا

 اوغ هيىوحاودعماب وت رش مىيمالا داوو نانوالا تلطن وناطيشلالذ لاقت ةكم ىلع فرعا
 تيأر انيتاحو ىرمب تايد عطسو ءامسلات تحن ام للجد همي اره برعملاو قر ملا

 || ضرالا تك لاقو ةمات دل تقرش رون هل عام هبمكلا ىلع طق -ىقح هيحاتح فتاملا قخحو
 : رياك و يماجلا لاقابك سلق ك1 لع تنك يا اسالا ىلا امواواهعيب رت داو |!

 ٠ سأرو قنع ضرالا نم "يلع جرح ذا قولح تقو يبق اترك ديلا ةليللا ىمئانل يف ينباص ا ارع

 اذه ليج نءةراح ليانا ريط مهتمر ل ميفلا باحتاب لي ولأ لح لوقيوهو ُ
 ْ دتعملامرشالاك

 ا بام رالال اخد متدعوانا ودع هةياحا نموا يععرملا يمالا يبنلادلوومرجالا ْ

 ةشيحلا ينعاوبجحا لا !ل:مايقلا تمرومالكلا قلع ول قلحأ له حيصا تيهذف |

 نع لفون نبةمرزخم نع سرضمن؛ ةورع هأور ام كلذ نمو*يفاسل نعقلطا ىتح موبحل |

 عرضلا تلعتا نونس شيرق ىلع تمباتل تلاق ماشه فرب يببص ىلا تنب ةقيقر هما
 ب لوقي بغص توصب خرصي فتاه ذا ةمومهءوأ مهللا ةئأن انا انييف مظعلا تقدو

 الييخل هموت لرابا اذهو همايا متلظا دق دق كيف ثوعبملا يبلا ١ ذهنأ شرق رشعم اي ا



* 
 أ ليس بادعالا فطوااصا ضيب يَ! ايسج اطي يسو نما الجر اورطنافالا بصحلاو ايحابا ١

 أ لكترم هيلا طيبيل او هدلوو 500 هيلاى دبي انو هياع مامكي رخل هل نيدرعل !1 مش'ن ْن دخلا ْ

 سيقأبأ اوقيريل مت نكرلا اولتسال مبيطلا نر « اوسلو ءاقانم اوتسيلفا لحر نط |

 تنعدقا دق ةروعدم ىلاعت هللا لع تحييتاف تسل لاق تلت أم متعنموقلا رمؤيلو لحرلا قتسلم

 ا دخلا ةيه2ادهلاقالا* ىحط ' اهقب اممرطاوهمرخل !وفىاي قر تمص ةاويلقع دلوو يدل+ .

 أ اونو اوشماع احر رطب لكن مهيلا طنقو شي _قتالاحر هيلا تماتتم لطملا دبع نونعي
 ماقف ل ايلا ةوردب اووعساىتح ةلهع موعد 3 يام هيساح اوقيطو سيق أن انآ اوقثرا م ما لتساو

 أ[ ةلخلا داس مهللالاقو 0 عقيأ نيحم الع ملسوهيلعهللا ىلصدملا لور هعمو بلطملا دبع

 نوكشي كمر مخ ك أاماو ك ل داع ذهو لتر يغ لوتس همّلعم ريغملعمت د ركل شاك

 اوحارامةبمك اوهام راق دم تيعا يلام أهلا سلاطلاو خلا تبهذلا مهتم كيلا
 '| هللا ديعاهتلجو شي رق نماداخش تععسف هميرجتلا ى داو ١ امدكآو ايتاعءاؤسلا ترحفت تح |

 شاع ءاحطبلا اناكل اكينهىطملادبعا نواوقي ةريعملا نن ماشهو ة يما نب برحو ناعدح ننأ

 ةقيفر لوقن كلذ يبو ءاحطبلا لهأ كد

 رطالا ذّولجاو ايلا ابدقم امل * انتدإب هلل'قسأ ده ةبدشن

 رجلا او ماعت ال ا هن تن ما سف اضم * ليس هل ةيلوج ءالاا داع

 رطحالو لدعدل مانالا ينا١ * هيماقلا يتستسي مالا كرابم
 ' | انأشل اذه ينال نا لوقي وريعص وهو همطعي وسو هيلدا ىلص يبنلا مرك كي لطملا دبع ناكو* :

 | يف اظعم بلطملا دبع ناكوهدعب وهدلوم لبق نابهرلاو نابكلا نمهععس ناك اممكاذوامسيطع |
 عيطتسيالو شيرقءاسأ ور هلوح حولجي و سل ةبمكلا ل اوحمل روش رعي اوناكو شي رق

 ريغص وهو سو هيلع ىلص يبنلا بر اكو همدقبه أطي نا الو هشارف ىلع سلجينا دحا |
 بلطملادبع هدج لبق ءاجاع رو بلطملا دبع مدح ين سلجي ىتح لح ديف سانلا محازي

 أ هوعد للرقي ويبلطملا ديعو دج هرج بي همني نأ هماعا سدح دأر ا أذأم هشارف ىلع ىلج :١

 ا دعس نبأ جرح |صئاصخلا يق و* عنميهأرب أم هريس وهروظ مسيوهعم هيلعهسجي مئان ال هل نأ

 | ىلع ساي ملس و هيلعهللا ىلص يبنلا ناك اولاقريبج نباو عمانودهاجت ويرهرلا نعركاسعنباو |
 ْ بلطملادبعل دم ينب نمموق لاقواكلم س ريل هنا ينبأ اوعهبلطملا دبع لوقيم هدج شارف [
 ْ || يلتشتال ةكرب اي نيا مال بلطملا دبع لاقو هنم ماهل يفينلا مدقلاب هيشاامدق ريملاناف هب ظفتحا ٠

 زها نافهنع أرب ان ديس مدق يم ماقملا يف يتلا مدقلاوءةمالا هذه ين ىنبان أ نومحزي باتكلا ل



 م ا
 1 يف شرفم بلطملادبعا ناك ]وقبيل مع لاقامهنع هقاىغر سابعنب نعو#مالسلا هيلع |

 || نولجي شيرق ءاظع نمهدودنف ةيماس برحن شم نمد
 قرفلا ىلعسلج مخل غايب لم العوهواموير لسوهيلعمللا ىلص قا لوسر ءاج شرعملانودهلوح
 أ ةراد ارلاولاق كي يبال امد بلطملا دبع لاقم و هيلع هللاىلمهثالوسر <بف ل 2

/ 

 أ

 وجرأو فرب هسمن نم سحي هداد هيلع سلجي ينب اا وعد يلامملا دبع لاقههوعن# رس رفملا ىلع سلي
 با دير ودع دودو لة دعيأو كفل ايف قرع ليا رتل !نم غلبي نأ
 ا« ةماركب سل ىلا ١ ترالاقلاطيلا م شط ل مقوو * باعوأ

 : مانع كرها قير طي معربا راو » ةطا انعدعم لرااو راع _ءيفاريطلا

 ٌ تنام يقل اهتلع يف سو ةيلعهللا ىلص هلل ألوسرمأ م ١ [تاددهش تا اقابم !نعمهرىإلا تدب ةعايس

 تلاقّتهيجو ىلا ترطنه اهس ار دنع نيد سس دل مفي مالع كفو اهيف
 ماجا ةموح نم يذلا نب ايا # مالع دم هللا كيف كراب

 ماهسلاب برضلا ةأادغ ىدوف + العلا كاللا :روس اجب

 ماملا يف ترصنأ ام تمخ نأ #* ماوس لبا نم ةئاع
 مارك لاو لالبلا يذ دنع نها * مانالا ىلا توعيم تساك

 مالسالاو قيقللا يف تعبت * مارحلا كيو لحلا يف تعبت
 ماتصالا نع تكاهنأ هللات * ماهاربا ربلا كيا نيد

 ا ماوقالا عم اهيلاوتالل نأ
 | اريح تكرت دقو قاب ىركذو ةتيماناو ىني ريثك لكو لايديدح لكو تيم يح لكتلاق# |
 ا كلذ نمانظفح يع نيلا وب عيساك و تنامجت رهط تدعو | ١

 ”هنيزرلا ةفعلالاملات اذ * هنيمالا ةربلا ةاتفلا يبن

 كلا يذم أين مأ #34 هنيرقلاوهلأ ديع ةجوز

 ١ هتيهراهترفح ىدلتراص * هييدملاب ريخلا بحاصو

 هنيتم ةرفش ايامسللو * هئيمت تيدوفل تيدوفول
 هنيتو تعطقو تنا الإ * هبيعظ الو اناعظ قبت مل

 هنيدىلعي سرعلاوذيذلا اذه * هنيزحلا اهيا تدلو اما

 هنيزلل وأ ةلطعلل كيكبن * هنيزح ةملاو املكف
 هنيكسعللو تافايفللو |

 ا
 ؤ
 ظ
 ئ

 ظ



 ُع رصاهنملوقلااذهوتايبال ا هذهدمب .يسوبسلا لال نصاب اوم رش يوناق :ررلا لاق
 هلنادتع نممالسالاب ملسو هيلعمأ ىلصاهننا تعب وميهأرب ارياترسيدت د ذاةدحوماهلا يش ا

 !( ةيلهاملا يامدغدقو_لاقَا ذه ريغ ءىشديحوتلا لهوايتال اومو مانصالا ى ء دينو م لاعت

 . بس ناك اع مهمامدحت ن .رتكأو فيك يم ل سوديلع هللا لص ما ( نوكت عدب الف ةعامج ا

 نم يون تعد برق هنأ نم نم ملسوهيلع هنا لع هنمزبرق نابكلاو تاتكلا لهأ نمهععتأم هقدحت |

 ْ هل يف تدهاتو اهريغ همعسام ريك ١ كلفن م تعم هيلا لص دماوا ذك ةتعص مما ١

 | هلت ءاضا اهم جرح يدلا رونلا ت ًاروةرورسص مدحت! ىلع لميامةرهابلا هناي !نمهتدالوو

 أ في رشلا هردص ناكلملا قش دقو ه تءاج نوح هتعضرم ةميلخل تلاقوابت ادقح ماشلاروصق ا
 اذهىبال ن كمه راو ليتس هيلع ناطيشأل اهدننا والك ناطيشل اطيشلا هيلع تيتح أ لسو هيلع هللا لص

 مهتداهشو هيه دويل مالك ت معو ابت ماهوماعةييدملاو. تمدقو طمعا اده مرح أتاك راشأا

 ش عابشا يق ايدو هااتايح كيس تما ارنا ديوي ام هلك ادع 2ك ىلا #تعح رو ةوبسل اب هل ْ

 * لسوهيلعمتلا ىلس هل أعدب لوما ءايحأ ةرديعم كيس إو ديلعس' ىلصدي وبا لعمالاكلا |
 ([اتيرق رقدتيصو لا ردإ امو هيلع هلل ! ىلص هاب دع هنأ اودع ساالميت'ىرع درو امكلد نمو

 وعم اودي وسلا ةريسلاشيس لاقريحا < سكول دعب ن كي ابعد رايحاو ل سو هيلعدتنا لص دي
 برعلا بلقد هقاح مدع ةومص نأ شن رق دعما لاقه اصوات لاا يادعأتي + رق يعي

 ُ ايي , اير عل اوك كر 05 وطعاوخابل لا عس اون وعأ ايما "دعنا ميدو عاملا اديسلا كف

 | كك 21200 مو ؤيسم 1 سانا ىلع ك ادن لق هوتكر رداال ااهرشالل وهوقررح 5

| 
/ 
 !قو برلل ةاضرمابسم 3 ةيمكلا ىنعي ةيبلا هذه يلفعتب كيصو وأيا هبلاع رح ىلعو برح 5

 ( يف ةدايرو لحالا يوت يآ ةأسموحرلا ةلص يف ناف؟ماجحرا١ الصدأ 5 ةابتو سام 0

 أ نام لئاسلااوطعاو ىف عادلا اويبجا ؟دبق ىورقلا تكلم ابيه قوقعلاو ىفبلااوكرتاوددعلا |'
 035 ةماكس اخلي ةحامس ءاقةيأمالا 30010 +. كياعو تاملاوة ايما فرشأ بيه أ

 0 ١ لكل عماملا وهوبرعلا يبقي دصااو شي رفيق نيمالا هناهاريح دمعك كيضواوماعلايف

 1 رظنايف ئه ماو لنانشلا ةفاحم ن نال هركناونانملا دلبق رمأب انءاح دقودب مكتيصوأ

 ا ! ينفع ةهخم أوقدصوهتوعداوب احادق سانلاى هم نيفودتملاو ىأ نلمالا لهاو ب رعلاكيلاعص !ِ

 اهظافعضواب ارخاهرو دوابان ذااهدي دانصو شي رق ءاسؤر تراصد توملا تارمغ مهب ضان هرعا
 أ اهدأدو برعلا هتصدق دنع ماطظحا هنممم دعب أوهيلأ م مهجوحا هيلع ميهطعا اذ اوابابرأ

 | دحا كلسيال هقاو ةامحدب زلم ةالودلارنرك مكيبانبامك تود شيب رقرشعماياهدايق هتطعاو

1 



 دك 6 ٠٠6
 هنعتفنكلريخ أت ىلجالوةدمىسفنل 0 اكواودعسال اهي دهب دحاذخ ايالودشرال !هليبس
 هرم ميعبتاامو دج نم تعمم امريخياولازت نل ةرم ملل اقو كله تيهاودلا هنع تعف دلو زهازملا

 *ةقداصلاةسارفلاب اب نمهلاقام عيمج عقو فكر بتعاو رظناف يئاقرزلا لاقاودشرتهوعيطاف

 ىصواةأفولا هترضحال ةثراح نب سوالا نأ كا ًاسعنب اومتاوملا باتك يف ىطن ارا جرحاو

 2 لوقي أتنا ئاياصوباكلامهعبا |
 رحملاينهللاةعص يرمع كرداو * قرم لأ موي ايابللا تدهت
 ربقلاو توملا ىلاالا ةقوس الو * ادحاو سانلا نمكللم اذ را له

 ربلاو ةداعسلا لها أهب زوقي * ةوعد هلل لرا يبوق تايملا
 رححلاو مزمذ كريب اهف ةكب * بلاغ لآنم توعبملا عب اذا

 رصنلا ةداعسلا نا رماع ينب * مدالب ةرصن اوعاف كالانه
 ف ارجات ماشلا نم ةرارز نبدعسأ مدق لاق يراصنال ا نأتعنب مارح نع دعس نباح رحاو* ل

 هعيتافةماماابأاي ةكب جرخي اين نالاقف هانا اين آنا اي وري ًارفدموق نمالحر نيس را أ
 الزام اوازنف هنيعيف نعطي نالفو تأ وهتتف كياتحا با عيهالزرم نولزنن مكن كلذةيآو |

 ايندلايبا نبا جرخاو* هنيع يف نعط هل بحاصو ةماما يللا ريغ'ءيمج !وبيصام نوعاطلا مهتيبع |
 ريم هل لاقي ةيلهاملايف انمالجر نأ ةنييج نم حبش يت دح لاق يبءتلا نع ميهوب او يتييبلاو |
 هددع نحت انيبف رفح نادترفحانرماو تام دقدنا انناظو هانيجحسش هيلع ىمتاف ضرم بيبح نب ْ

 ىلا ىرت الا لبملا كم ال يل ليقد يلع يما ينوي ار تيح تميت 1 يلا لاقت ساج ذا[
 لصقلااهيفاسذقو لوح كنعاهانلوح لا تيارا لكشن كما تداكدقو لتتت كترمح |
 كرشا نمليس عدنو لصتوكمرأ ركشنتو لسرم ا ينلاب نماوتا ل دتملا هيلعاهأب المو ٍ

 ةرفخلاب نف دف تامدق هو دجوف نورطني وبهذه لص#لا لمه اماورظناه تقاطام عب تلق لص اف |'

 ناتع نب حومجأ نعةيشنءرمص جرحاو# لجرمسأ لصقلاومالسالا كردا تح لجرلا شاعو |
 هب ركذيارجر ركذفليللا نم حيي حتا اذاهةيلعاملا يانازاي اك لاق يرافملا

 هيلع هللا ىلص ينلا روهظان ءاج نا بتمي لق ةملاغلا مث ةيناتلاةليللا داع لسو هياعمناا ىلص ينلا ْ

 نب ةعللاو نافع نب ناقع جرخ لاق نامور نيديري نعرك اسعنباودعسنبا جرحاو+ سو ٠

 اثيدح تمدق هللا لوسراي نامعلاقو طاف سو هيلعمت أ ىلص هللا لو -ر ىلع الخ دف هللا ديبع :
 جرخ دقدمح  نافاوبهماينلااهمااني داني داهم اذا ماينلاكن حض ءاقرزلاو ناعم نيباك الفمءاشلانم ||

 ا ا ممم انجرح لاق ىلذحلا نايفس نعرك اسع نب اوريعن وباودعسنبا جرخاو* كب ادععشاعمدقفةكمم |



 اويضوانا# ! لوقي سرافب ذا ل يلل !نمانسرعدق ناعمو ءاقرزلا نيبانك | الفماشلا ىلا اريعيف

 مهلك ةرارج ةقفر نحتوادعزفف درطم لكنا تدرطود.ا جرح دق داقرنيماذهس يلف ١
 نممهيف جرخ ينب شي رق نيبةكمب افالتحا :ةروركذي ماذافانيلها ىلاادعجر هاذه معسدق |
 احاح تجرح لاق ينهار ورم نع عضو اويل جرحا و#ديما هعما بلطملا دبع يفي ا

 رونلا يفاتوص تععسف برتي ليج يل ءاض ا ىتح ةبعكلا نماعطاس اروبةكببا اوماخلا يتب 0
 ىتح ىرحا !ةءاضاءاضاع» اسال ا ءاح تعب وءايملا عطسو « ءافطلا تعشتشأ لرقي يهدأ

 مالسالا رهظ لوقي وهو رونلا كيساتوص تععص سادملاضيباوةريخلا روصقىل ١ ترظن |
 نميلا اذهينتدمي هللا و يعومت )]تلقواع :ركتيبتاع ماحرالا تلصاوتو مانصالا ترسكو ١

 / | تعد دقد اهل لاقي الجر نأ اءءاج ادا: ىلا انيبتنا الهدي ار اعمهتربجأ وتدح شي رق ١
 ١ ىلا جيةوع دق مسيل يننحبت يبو ب ب تح هلال 1 وسرأب تلقو تل عسا امم ارا هتريحام هعبئاق

 أ( انتمل آضفر.ناانرم انا كتيع هللا يعاد ب ورمي لاقم ما هنمالحرال#وباحام مالسالا |
 لاقت انئان 1 نيد فلاختو أ

 احالصدي ري نم ةلاقم تسيل 2 ةلاقم ىلا دق ةرم نأ ترا

 احاير نامزرلا لالخ ناو اقوي * هلامتو هلوق بسحالا يلا

 احالو ناصاال كلذ م أر نم 7 ىبعم دك نم حايشالا هعسيا ا

 مقس تح تامامهّلناو هدرسب هكاو باسل عناوهشيعملا“ ءاسو ينم ب دةكلاةرم ن م ورمل اقف 8

 ا الع ديج نيديعس قيراط دعس لوبا جر - او# سرحو يبو ماعلعل ١مم دجيلال ناكد هوف أ
 و فوكع صاديبف مح رين ل ناكديعيف قلعحأ -1 لها ءاس ناامينعهللا يصر سابع ن نبأ

 ةيس نوكيسدلا ايت ءاساي هتوص لعاب ىدان ماي رق نيهسمرأس تحن لحرب ن نط لتك نتودنعأ
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 لمفتاف هلاحوز روك نأ تعاطتساو ارم! اياف هللا ةلاسرب تعبي دهادل لاقي يب نكداب
 * ءاسلاهيف ض رحرع يدل ضرعت ل دلو د ىلع ة حي دح تصعاو هل طلعأ ودنحتو ءاسلادمصخحلا

 | نعام هنعهش اي فر نايعس يف نب ةيواعم نعربب رلا ن ةورع قيرل لس محوباو اويئاراطلا جرحأو
 | مركلاق ةعيب رن ةبدع نعي أ نايعساب!اي تالا يلا ل ةيما يللاق ءايلياب راترشاكلاقديا :
 1 دادزاامتب ذك تلقد.ىرزا نسلا لاق سه فيرشو مم تل ةمراحلا وملاطملا سمي ونيفرطلا |

 أ! تنكفم فهانتر حزم تعبي ايدل يتك يدحا يفا كريحا ىتح< لع لحعتال لاقاعرشد'دزاالا انس أ
 أ ادحادحا له ىانم دبع يتب فترظنف فانم ديعينب نموها ذا لعلا لها تسرا داادوه يلا نئفا أ
 مونيعب رالا زواح نوحي سبل هلا تدرعهنسييناروح الد ةعيب رى ةيبعريع مال أذ اذحهلحلصي | .

 1 0س سس



 ففعل
 : ي بك ريف تجر لسو هيلع هلا لهنا لو سر ىلا جوا دقو تمجرف نايفسوب لاق هيلا وي
 أ| هعيتاف قحدنا اما لاقهتعنت تنك يدلا يبلا جرخدق 'ىزهتسملاكهل تلقف ةيماب تررف ةراجت
 »يدي "دب راب كاك هلاك زي قح يدل طربأك تلم تاخد نايفساب اي كبيف أكو
 رجب اوبك رشي رقنماسان نادلا> نب ةمركع نع دنم يف ةماس !يفأ نبتراخلا جرخ أو

 نمل لجراييف اذاف رجلا رئازج نمةري زج ىلا يلا مهلا لسو هيعمل ىلس يبا تمم
 نر لاق فرع الف اذك لهاومرملا لها اولاق شي رقامولاق شب رق نم سان نحناولاق متنا

 ادايجانلويح تاكمايجا يع يت يأب _ٌزنوردتا لاق مرج نمل زجر وح اذاف م ماالابلما ا

 يتلا يلاح الولف هوعبتا لاقعهرمأ هلاو ذو يب هنا معزي لجراكيف جرخ دق هنا هل هلال تقطع

 جيشا لاق لو هيلع هللا لص يبنلاب ةدعا تمي سقريش نت كلذ نمو *هن مكعم تقل اهيلعانا
 ىو نب هت نب نيس ا نب دهت ن رلا ديعوب اوهو يلا تيددح نمانيور هتار اسم يفربكألا

 ىسع نب دمتأب أبا لاقدكمي ؟ يطاطسفلا ىبديعنب تاح نب ديعس نب ديلولا سابعلاوب أد اسالاق [
 نب يلع نع يلعز» ناهمملاس نب يلع نع يشرقلا د نب ىسع يأ انانادمت نب يسيع نب دهم نبأ

 ناكوهناديعنب دوراملا مدق لاق ا.بهعهها يدر ساسلا نب هلثأ ديع نع سايعلا نا هللا ديع ||

 : معاش لصفلا عراب بدالا رهاطردقلا عير رمالا ءاطم هتريشع ثيس اهطع هموق فا ديس

 | راطحالايوذ هانم س يتلا عدن مولا ذامن نسح رطخلا ريتك اجلا ميدب بسلا

 ةقان ىلع قوعسلا ةاعلاك نه لجر لكو ناهرملاو ةحا مم لاو ناسحالاو ىلىعلاو رادقالاو

 اليمذ نوريسي مرعأ يف نيمزاح مريس يني داح دالعللاو دءاودايحلا اوبنج دق جيتعلا لسفلاك |
 | هموق ىلع دوراجلا ليقاف لو هياعهقلا ىلص هناا لو -ر دج دنع وجاب أ ىتح الارق ثا نوعلقي و
 اذاهبلطملا دبع ةلالسريحو برعلاديسرعال ارغالادمعا ذهموقأي لاقف دمت يب نم ةميتملاو

 ماها شاملا اهيا اولاقف مراكلا هددعاواقاو مال لاهيلا اوتسحاف هيدي نيب متهقوو هيلع متلخد

 | املمعاو نوعما اناق تتعاملقهترعا اذا زواغ ناو ترصحاذ اماكن نلماغرصلادسالاو

 مئاعلا اوموددق دي دنص ىك لك يف دورالا ضهنه نومئاط اناههارتاج رء أو نوعباتاناه تثش
 تقاتم ك”روكاذت وراعشالا نودعاسي مهايذ نوبل و مهءايسأ نور املا اودرتو ا

 ا مهن أكاورحدزا ميج ناد اذرسشلا مران نا اعدرتكتالو دب لنيك“ بال رايحالا ا

 لوقي أَن داعم الس رحت |



 *« لاجر كنا ىدملا ىناي
 * ارط مصاوعلا كون توطو

 الاقرا انصالق !هتلقرا * اهنعفرطلارصقي ءاهدلك
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 الدلككيلالكتا لاخنال

 الالتت  مجناك ةاكب * اييف حمجت دايحلا اهتوطو

 الاه مت ه هركذ لقلالحوا * سوبع ساو موي عف د يضتبت
 ا ءايسو لج عفردوان داود رثوادي دش سرت حرت هنم جساس سوه لعدفل ىلص هنا لوسر جلا

 | هللاو لاقدمالا < لاطو دعوملا كاموقيو كلب رح اتدقل دوراجاي _لاقو هابحو هم
 ٍْإ ةبوح لفعأ وةيرح رك اهتاماوشلتوددشرودتو هدصعق كل ًأطحا نم "اطحادقل هللا لوسي

 أ ايببقحلاب ك تع يذلاو قدس لاب تقلعاو قلاب تئج دقل هسفن شفي الودلها سذكيال دئارلاو
 : ةيحتلا لوطو لوتبلا ساكن تاو ليج الا يناكامسو تدحودقلا ل ونيدم لأ كراتخاو

 أن ١ دهتا اباف كديدم نيقي دعب كشالو نيع رتاالو كلسراوكمركا ناركشلاوكل

 يبلاهبرسوديس له هموق سم اود وراطلا 0 !اقهلا لوسر دهم ككأو هلال اهلاال
 ِْ انل فرعي نم ىسقلا دبع دهو ةعام> ىف لهدوراجاي لاقوا روبح حبتأو ١ ارورس سو هيلعهلناىلص

 | اطبس اسقناكهريح ىلطاو هرئاوعقا تلك موق نيب ساداوهللا لوسراي هفرعن اذكل اقاسق

 أ رمقتي ةئسةئاعبس هرم ةنح ةييش اذ بطحاذا احرص بسلا حيع# برعلا طابسأ نم
 ماوملاو شوحولاب م أيو ماعنلا ضي هرغقت ةيس ىصح رارؤ هرقيال وراد هنكتالو راعقلا

 ادحولاب هلل ارقم ةيادحولا ىه رتيال ميسملا جاهنم ىلع حا حايسلا عيني و حوسملا ى سلي

 | نامعم نيب راوطلا سر كردالامالا هعشتو لاوهالا هلام كو لاتمالا نكح برصت
 رذحو باسملاو تعللاب ىتياولقلا يف دعت ل3 رم دبعاو برعلا ن ملأت نم نا

 |( بطاخلا ةطاملالا رسطلا توملا لبق لمعاا رماو توللاو كدب طعووب الاول قملا

 أ!( نين برعلاو هيلا رظنا | يكب دعو جاح أو كلعرو سباي وبرعو قرش. ماعلا لحاكع فوسب
 | لوقي ًأشاو هلمع ماع لك يدوب دلحأ !تاتكلا ماييلدل وعيدلا بلا مسقي هيدي

 راما ل رفالخ لاو + راكذا هاوه نم للقلب جاه
 رادت موي لكي سعتو ىل * كلا رق الرتحي موجبو
 ١ راطم نيقباحلا يب دادش دا # اعراو نويعلا سوطي اهاووص
 0 راري اموي بارتلا يف مهلك *  عيضرو طعشاو مالعو
 رافق نب كدلخ ىرحاو ريشا وح ةديشم روصخو



 راجي دق يذلا رظانلا ةشوح * هنع رصقي امم ريثكو

 رابتعاو ىده اهلا اسوفن هللا ىلع ءلد تركذ دق يذلاو
 قروا هل لب ىلعطاكع قوسبماس !تلفدوراجاي ثالسر ىلع ل سو هيلدا لص يبا لاقف
 نيرحابملا رشاعماب اعيش نم انل طفح نم كيف ل ايف هظفح ايفان نلفاام قنوم مالك ملكتي وهو

 1 كالذارضاح تلك وهل هطنحأ فانا لوسراي لاقوامأق هنعهللا ىضرركي ونا بتوفراصتالاو

 ْ ساتااابياهتباعح يف لاقو رذناو ردحو بهرو بعرو بتطاف سامح ن يحل اكع قوسب وبلا :

 "أ تأآ ت اوهام لكوتاف تام مو تام شاع نمدنا اوعدتنافائيش متيعواذأو اوعواوععما ||
 ناتاي ادع تاي آوتاع وعجو ت أوم !وءايحاوت اي ءاوعاب اوتاوقاو قازراو تابورطم 3

 ١ جاه تاذ ضراو حارا تاد مو جادل ايل اربعل ضرالايإ #حفراو اريط ءامسلا يف
 از كا هاوكرت ماا ماقام اقلاب اوضر 7 نوعجريالاو نويهذي سانلاىر'ىل 1 جا وما تاذ راحو

 هنأ يرلا كتي د نمدبلا_حاوماي دش نا اكاال و هياناحال اهتاحاع ةسق مسقا اومأه
 01-2 م 2 نسق م

 لي وو أ دهو دل نم اه كرد نأ رك هنأا ىككرد ومنأ ارا كلما ودييح راج دقأايوهيلع

 ْ ؤ

 اا ادايارةعمأب ديصانأ در رقلاو ه اجلا محال وتل ةعلأ بانرال 1 لاق مداصع وداع احن

 1 دوف رسوما حا نا دادعا ١ةمعاردلا نراودا وعلا 5 هر 1 اءدادحالا وأ ل

 و رتكأ اوبوكيل 1 ىلعالا' لا كرا بلاقو_عوأ فعلا 3 ولأ

 كالتف هلوطع ىلبلا بق ةرموهلكلك قر لا يمسح الام ١ 7 دعبأ 0 لوطاوالاوما
 ةلودلاوب سيل دويعملا دحاولا هللا وهى داككي ولملا بادلا ات رم ةيلاح مهتوي وياي م ءاطع

: 
 لوقي أتنام دواوم

 رااعت انل نورقلا نم ن - لوألا .لرايقادلا يف

 رداعم الا سبل 5 : اهراوع تيأرا امل

 رياك لاو رعاصالا ىفُي * اهو يموق تيأرو

 راع نيقابلا نم الو كيلا يسمالا مجري ف
 رئاص موقلا راص تيح ةل #* احح الا يلا تلقيا

 أولاق ه ١ وح هديب رت و هحولا اذه نم قح مث 5 ايس هتبطح يف لاق ةياور فو ىمتنا

 | ىىب نم لوا تكا تع مىلا شيع يلا فعواو هوبيجأف ماعد | ذاف ن دفنيال ميعنو

 ا
1 

 أ شديعو ص الخلا كا ىلا كوعدي بلاع نب ىًرلدلونمروحا جلبا لجر بلا ةماموول

 ا

 ْ كلذ نمو*ءاضعب اهضعب ىوقي ةددعتم قرط نم ةصقلا هذه تي را



 ض1 < ا

 || لما سلام ناك هتعمل يفرداعس تما بن بحاصريهز نب بصك دلو لس يأ نب اريهزن أ

 | يا بيسدم دقنا همانم يك أرو لسوهيلعهلا لصد برقدقدنا ينم عم باكا ا
 هناو نامرلا ر يق تعبي يذلايبلاب كلذلوأف دتاففهلواتيل هدي دمهنأ او ءامسلا نم لبح

 | نا هركردا نا ماصواو عرم أو باتكلا لها نمهمعماجو مانملا كلذب هيب ربحاو هكرديال ْ
 تناب ١ هتديصش ملسو هيلع ىلد يلا حدمو بمكه ما ري هنب الساعد رداعاولسي |

 ١ اهارتعادقوت درب ملسو هيلع هللا لصد هاكيهباصتا نيب دجتملا يئاهايا هد اوةروهشملا داعس

 نيطالسلاو ءافلحلا اهتلوادت يبلا شو رهاو مل م هترو لن« هنعملا يدري واعم |

 نماثلا بانا

 ةيلفسلاوةيولهلا ءايتالا ىلع ةيملالا ةردقلا لن انوتك كم دجوام ضع يف

 سو هيلع هللأ ىلص هتلاسرو هعماب هياوتتلا نم

 ّْ ملسوهيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق ل !اقددع هللا يمر باطخلا نارمجخ نع يقبيبلاو اوراك كلذ نف

 ا تفرع فيكو مد اي هللا لاقع يف ترمعأمل ده قش أسانراب لاق ةئيطحلام د (فرتقا 1

 تي ًارفيسأ راحو تحور نءايإ تضغاو كادي يفت -ةلحأل براي كءال لاق هةلحا لوا دهم

 بحاالا كسا ىلا فص كنا تملا! لو سرد اال هلال ان ومكم شرعلا تاوق ىلع
 ترمغ دقدت< يف اسذأو ةيلا ىاخلا ىحال هب اموأأي تقدص ىلاعت هسا لاقت كيلا قلحلا

 كن امال رح اودو هيفدأزو ينأردطلاو هححبو مك ؟اطاماورو كتقلعاءدهتال وكلا

 مسأتي ارالا اهسومابيع نأ مله تاو“ تسل ل راقمالل !1 هياعمد ؟ لنرا' ءاحو#كتي رذ |

 هيلع هلا يصدم مساوالا ةعرعالو ارصقم د11 يراغو هيلع 3 سو هيلعدللا لعدم |

 ْ ةئطاماجأ قروون يعل روخلار 2 ىلع سو ةيلع هللا لص هعماتي ارذقاوهيلءبوعكم سو ْ

 ْ ِق ملقلاهبتك يت لوأ نائكورو * 20 نيعا ني وسيما اوم متدأ اةرداسو ىلإ ول ولحد وشو

 1 لعرسويفادقل خاقسان م يلو بر دممتار اذا هلاال هلياانا يف يناميحرل أن نمل هنن هللأ مسي ظوفحلا حو سوألا

 هي باور يو «نيقيذصلا عم ةمايقلا موي هتتعب وقيس هتدتكي كح يدرو فاهم لعركشويفالا ٍ

 ادلسدا ذهب نم . ارق هلو روم د عج مال انالا هني دش اال اهل !اال طم ومدحلا حولا ار دص يف بوتكم ١

 ال اهلا ال سرعلا قدا . ىلع ب عك وكيامو ناك اماستك كي نا رقلا هللار ماا ةيار يوه ةدجلا ا

 ايما ىلص هصئاصخ نموك :ركلا صئاصخلا يف ىطويسلا ل الحلا لاقشالودردمم أ
 سرعلا تقلخ دلو للامتهللا لاقاضيا اهيفو شرعلا لع لاعتهقلا م امهميرشلا وعما اقباتكا أ



 هياعهللا ىلص هعما بوعكمو نكسم هنا لوسر دمج هاا الأ هلال هيلع تيتكف برطضاف ءاملا ىلع
 يدعنب اجرخاولاق» توكلملا يامرئاسواهيفامونادملاو ءامسلا نمي توكلملار ءاس ىلعرلسو 0
 لعد اريل جرعامللسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعهللا يضر سنا نعركاسعنباو ا

 || ىفر لعزعرك اع نبا جرحاو# يب هتدي اهل هللا لو سر دمج هلال هلاالاب وكم شرعلا قاس ْ
 | هقاالا هلاالاب رعكجس :رعلا ىلعتي اري يرس أةليل مو هيلع هلل ص هللا لوسب ءر لاق لاق هبع هللا

 ا نباوينا اريطلاو ىلعي و اجرخاو# ني رونلاوذ ناتعقوراعلار مك قبدص طاركتوب اهلنا ل لوسردمج |

 ٍإ ملسو هيلعملثا ىلصدللا لوسرل اق لاقدنع هلأ ىيضرةري ره يلا نع ةفرع ننس اورو اع ا

 | ركب وباومتنا بلوسر دممخاب وتكمابيف يمس !تدحوالا ءامسب تررمام ءامسلا ىلا يب جرعليل |
 | هيلعدشا لصد لود اة لاقهنعولا يمرر اج نعركاسعنبأ جرحاو#*يبلح قيدصلا أ
 :|أ نبا نعةيلخلا يف ميعنوب ١ جرخأو * هللا لوسر د دمجها ال اهلا ةدخلا بان ىلع بوعكملسو ||

 | الا ةقرو اهيلعتر 0 ةنلا ينام سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق لاقامهنع ها يصر سأبع
 | ]عع ريبزلا يلا قيرط نمرك اسع نما جرخاو# هللا لوسر دم هنئاال اهلا ال اهيلعبوتككم ا

 أ ءاجامكللذ نمو*نييلا متاحا لوسر دم بوتكم عد !"ىتك نيب لاق هنع هللا يصر راج
 تاخ شقن ناك سو هيلعمنلا لص لنا لوسر لاق اقام نع ملا ىفر هللادبعتب رباج نع

 هللا صرت ماصلا نبةدابع نعو#هّنلا لوسردم هللا الا هلاال مال لا يلءدوادن ناولس ْ
 قلا ايوامسناكمالسلا امهيلعدواد نبناملس متاح صف ن ااسوهيلعمشا ىلص يملا نع ا

 ىلوسرو يدبع دهان أ الادلا لاا شقي تاكو مالا هب كيما و ههشيفدللا ا

 هعزني ماللسلا هيلع نايلس ناكو ىنمملاب ءاوردع هللا !ىصر رتاج نعم دقتام نوكيا ذه ىلعك :
 | ناكام هسفنن.دجي ملوسأنلا رمأ هيلع ركشتي هءز دنع ناكو عماج اذأو ءالللا لحد اذأ

 ٍ ةديدش# ر ةئامبرا ونيس عبرا ةنسيف تفصع ةريسلا يف يباحلا لاقو * هعرب ليقددجي ِ

 أ[ تماق دق ةمايقلا ناس ادلانطِفرشوحولا اه ترفو لابشلا اهتم تب رطضا داعي ؟ناسارخ |

 : َ لايحلاك لت :رملبج ىلع ءامسلانم لزندق مظعرو اذ ذاواورظنف ىلاعتهت! ىلا اولهشاو |

 | ايعماوراسف رونلا كلذ هيف طقس تيدلا ليلا كلذمىلا ةقرصتم شاذ سشوحولا اولمأت أ

 | هيفرطس رطسا ةتالت اهيفو عباصا ثال؛ ضرع يف عارذ اهطوط ةرغص هيف اودجوف هبلا ا
 اورذحا هيف تلات رطسو ي#رقلا هللا لوسر دمع هيف رطسو لةروديعاف هلا الا هلا ال

 | كلذ لاسو *تب رقيا تفز أ دقةمايقلاو ةعسن وأ ةعبس نم نوكت اهنابرغملا ةعقو
 ٍنورقيالو هلكيرشال هدحو هنثاالاهلاال كرولوقي موق ناتسربطب ناك هنأ موفعب ماكحام



 سس آ ع

 ا ةباح ترهظرحلادب دشموي ين ناتتفا مهنع *«لصحو ةلاسرلاب مو ةيلعاشا !يلصدمانديسلا

 ا ناك الف رلبلاو ءامسا نيب تلاحاو نيقفاألا نيبام تدحأ ىتح ًاهاتلوت مف ضايبلاةديدش

| 
 باتفرصملا تق ىلا كلذكلزت فهن لورد هلال هلأدلا الح اوطحم ريظ__لاورلاتققو

 ءاحام ثتالذ نمو* ىرا دلاودوريلا نم دلبلا ييناك< نم رتكأ ساو نتتفا ناكنم لك

 ناك لاق«مليل عك هن َناَكَو :٠ ىلاعت هلوف ي يماب لاه عدلا هرباطخلا نرمح نع
 نقيا نأ ابحت حرفي فيك ت وما نقيا ىلابعع هيفان وتك 9 ماحر نماحو ليقو هذ نم احوأ

 اهبلقنواندل 'ىرر نأ ابيغ تررع فمك ردقلاو ءادةلاب رقي ' ملاك لمعي فيك بالا

 لاقأ بعدلاو ىدر سابع ىبان ادعو كلنا لودرد جعل دلاالا ,مل نت طي فيك اهلهاب

 هللا لد يب يبا هدحاءاهاقلاو ءارع قاله يلا كاد داو دو ديلعدلا ىل هلل 'لوسر دعاك
 هك خدللا لومرد#م هللاالا هلال رم مكمل مح ةدودأ يف كوك مل و هيلع

 ا _ً

 ا

 حام يقي ديان و مد هده دكار يللا ضع ليدحو الو وبس اذ فل ةيسو. ريسلاوف يح أ

 هيلع ردم ابيع * دن هد هع يقأسعتو ثداعأ دع رعى 3 يم دع 3 تدح مث اذ نمد ند . ديمو

 . ياا ل صايبلا ديلش بوحك جحإ قرود

 هللاال اهل ال ضب أ طه أ يلع بوحك ا دب شم هدو

 هسا لهاو ريتك ءيتدلبلا ٍقودرولا راس يتتبا ذر ها تأ دع نة ىرس درو

 بر انبي تمدع لاقب حهصع نعةدرالا رشي قورر١٠سأ لش و *ةراحملا نوديعي رإبلاك الت
 .8 ع

 رفصالا هيلعانوتككم ةحنارا كة ر م1 ادرواي ارهةرارج ياسر مدعلا رح حط يف ناتو
 اك امعالذ ةىدو كالو ردم هلن'ال اهل اال يملا تادج ىلا ريحررلا نمحرلا نم ءأرب
 همم حرش ارك اذاع نارشقدل زرللا هبشي أر امجد عتدملا دال ةيسيأب لاق يضع

 نوك رب مو ةيلحة دانك هللا لوس ردت ثاالا' دلال ةر خل اء يلع بوتكم ةيوطم ءارصح ةقرو |
 دالبب ةرجت نا مهسفع نع ىناسلا طماملا يجو تيغلا اوعنماذأ اه. روقستسي وةرجألا تالت
 دقت شاالل ا هلال ةق :رولآن وأ ١ نهد مح د تاع بوتكم ةقرو لكى عورصح قارو ااطدنملا

 : تناك امى لا مجرتفاهرات ١ |نوفعي و اهنوعطقي اوتاكو ناتوأ ل اهارلبلاك الث لهان اكوا لوسر
 محط حت 2 صصص 2
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 لك عورف ةعب را صاصرلا لوح نم جرف اباصا يف هواعجو صاصلا اوباذ أف نمز برقا يف هيلع
 ضرملا نماهبنوفشتسي و اهب نوكريتي اوراصف هللا لوسر دمت هلال الا هلاال هيلعبوتكم عرف |

 عستو ا عيسةدس يف دجو هنا كلذ نمو*بيطلا نسحاو .فراوتعلاب اهنوقلخي و دعشا اذا

 هنأ مهضعب و هرك دامك ذ نمو« ده دوسا برولب عراب طخب اهيلعبوتكم بنعة بح ةئاغامتو |
 | القلاقهلثالوسر دمر سيالا اهينج للعو هللاالا هلاال نميال ااهبنج ىلعاب وتكم كم داطصأ

 ةرانصهعم مالغاتممو برغملا رحب تيكر لاق هضعب نعو#+*اهل امارتحا رهنلايفاهتيقلااهتيأأد ||
 اهينذاىدحا ىلع دوسالاب بوعكم اذافءاشيب ربش ردق ةكمس ءاطصاف ربا يف اهالداف

 ناويحلاةاح يفيريمدلا_لاقو*ر عاب اهاتفذقف هلا لوسر دهم ىرخالا لعو هلاأاللا هل اذ ا

 برخملا رح تيكر لاقيإر ملا وراه نب نمحرلا دبع نع تاقولفملا يئ اجت يف يني وزقلا كح
 اهب داصف رجلا يف اهاقلافةرانص هعم”ىلقص مالغادعم ناكوموطربلا هل لاقي عضوم ىلا تلصوف |
 || اهتذافلخو دمصامافقيفو هتئاالااهلا ال بوتكم ىنع !اهنذا ماخاذافانرظنم ريشلاوخ ةكعم |
 ا هيلعمد أ قتك نيب بوتكمل اق هنعهللا يصر رءاج نع ءاحام كلذ نمو# هللا لوسر ىر ملا |
 ادولوم ناسارخ دالب ضعب يدهاش نا مهمفعم 5 د دقو# نييبنلامتاخ هلا لوسرده مالا ا

 ا مصعب ءاكحام كلذ نمو#هلثا لوسردمم رخآلا ىلعوهللاالا هلال هيبدج حا ىلعأب وتكم ٍ
 : ةرئادلا لكست ىلع اخضيب هترغدوسأ ى دح ةثاعستو 2# ريعبسوةعب ر اماع يي دنع دلو لاق ّْ

 أ( ةدلب يفت دهاش لاق مهفعب هاكح ام كلاذ نمو*نايبلاو نسحلا ةياغب طخ دع اهي بوتكمو ||
 إ ةهيلمةباتك محا قرعب ل افساللا ىنميا هنيع ضأيب يأ وتك م الحر برعملاب ةيقير رغأ د الد نم ْ

 | قداصلا ري ىلا امال ريبشلا ىراعلاريبكلا بطقلا هركذ ام كلذ سموها لوسردمم |
 حقارل باعك يف هتاكريب انعفنو دعها يضريفارعشلا باهولا دبعسيشلااءالوموات ديسريبحلا |

 مالعأ نمالك تي دولا ناوبانك يدل ااقةيفوصااةداسلا دعاوقيف ةيسدقلا راودالا |
 أ ىلعَيَلا طخمابيماي وتكم يناراو اهلك اواهاوش فوراخ س ًاريفاثا امش ناكل ذوةوبنلا
 أ لاق ءاغي نمءاشي نم 0 نيدو ىدملاب هلسرادلوسر دمت ةقاالا هلال نييحلا |
 أ دعب هللأ هتلر نالوو ديح ا ديسلاةماللعلا !لاقوبسي ال هللا نافةكط كالذري ركود ع هنأ يفد |[

 | يااجلاوعو فيك ةيادحلا ماقمولل ديك أتلا ةككلا لما لاقي دقوةي وبنلاةريسلا يكالذ هلقن |
 هلأ هجر يللا رغملاعاصرلا مساق لضملا يا ندم هللادبعوبا لاقو هاةياوغلاوةلالشال |

 ةلحملاب رفسلايف تيب ًارامبيرغا و راتخملا يدلا ىلعةالصلا لصفيف رايخالا اةنعدياتك يف ف

 | يدهاجملا لوما ماقملازوح يف هبا يل رك دو هيف كلشي الام دم مسا هيب ذأ ىلع بوعكمزاع ةرفظلا
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 | يكلم اراخ نيل ادسنس بحل نيدلارسابونيضاللا ريما يلاتءلاىرمعلا لدمالا
 | قعهللانمةنمهذهن اتي أرف مهنيعاب نيدلا اذه ةكرب نقاو مل دعنينم ملا ضرا يفءاداو
 هتبع ةوقوعركلا يتلا اذهب قي د -2لا ديدجتو هعكلم يف هتكرن لوزنب هتيعراو هيلا اهقاس لحو
 ءالتعالاو فرشلا لاكو ءانتلارهاب هبستي هلالجلا جئاشو ةلال دلا ععاو ب وتكم طخ وهو

 لاقو* دو الا رحطاك امل هاومال ام الات هاتي ًاروده الا طخلاب نينم ملا سوفن تنقياو
 بيس يراك افا ىلاعت قاد حر دحلا تاك ب حاصو ةهاسلا هي الاهلةدع اصيأ عاصرلا
 هللا لص د مسا هترع ىلع بوتك« هدمز يبى دحر وهط هرسع لها هن قيسوهفلا يدلا هفيلأت

 ىلاعت لنا هحردتتت ا هيو سو هيلع

 ظ لزعالا كامسلا قود هلحتو * هرون قرشا ىدخلاك ادع ىدج

 لسرم مركأ مساب اعيد“ اقرا هيجو ةرغ رادقالا دي تقر
 لاق م 5
 لجمأا نامرلا يلبقا تيغلاك * دم يبلا مماس تنأ رشي

 لضعملا ماق ل!نم سوعنلا برك" * اه تجرعباو الا ءاو ترشد
 لفقملا ءاحرلا بان اهب اهتنث + ىدتعاو اقدص لام الاب. تيعحا

 هللا دبعوب |مامالاا حيشلا لاق لاعسلا دم يف لامتملا يتم هن انتك يىرق اد اةمالملالاقو *
 اذهحراشو ملسو هيلعهللا ىلع ةي ردلاريح ح دمي ةيساعارقشلاة ديصقلا سة يرزوتلا دهم

 ماعنم بج رةرغملل رزوتبا دبع دلو هنأ: دعت ا رز كيسدلتم لاقي حرس سيما

 لكم ورقي نيب طع دمع دوسالاب بوتكم اهيعو ءا عيبةرش دوس ا ىدجتةئ اجو نيعيسوةعب رأ
 ةيدعملا طوطخلا يف ةحئافلاوكسملاو ةحئاللاةرغلا باتكت هعيعسافيل اتكلذ هي تفلاهدحا |
 امه ةديصقكالذ يف تءاظدو ةي حلا ةرحافملاو |[

 لرعالا كامملا قوف هلحش # هرون قرصا يدلك ادقىدج

 لسرم مركأ مساب ميدي نقد * هيج ةرع رادقالا دي تقر
 لزم فرشاب تلح دق سمشلاك # اهعامتف هراونا تأل الج

 ليقم ريح هنم لبقو الا * دحوهفيرشلا مسالا رعبا ام

 لهن بذعاءاوفالا هب تدرو * انكم انبالا هب  تيور
 للهمو ريكم فتميب سانلاف » تقرشا كرابملا رهشلا ةرغ يف
 لمؤم لك لق يف هتاكرب * تدك أتف هببجر ىلا يجي



6 
 لمجملا نامزلاب مانع ايح * ىرتابجر شعل اقدق نمنأكم

 ليلالا ميهبلا ليلا نم طح * اتسح مت حيصلاك ةرغاي

 لسلسلا لالرلا بذع نمآنلاو * ىرككا نم سوفنلا يف ىلاو عشا
 لمأتم وأ ملاعب لمؤم »+ ىدملا جول ىلع ماعناطخ يبث

 لكم ءاتسلاب جاتب ىرسحا # العلا سار ىلع ناسحا جات ين

 لكألا لالا بوت ىلع زر * .ىل عم الإ يف ادب حبص

 أهنمو

 لبقتسملا يبو يداملاولاطلا يف * هرساب نامرلا نادزا هب زرط
 لحم رغا ل1 رمز يف ءارغ * ةرغنا تره ءارغلا رزوتاي
 لبسم درب لويذ ةاتفلا رج * أهب حرت نم وهرا ا لويذي ترج

 لفنملا ىلملا كالومل اركش * هلتم كريغطعي مل ام تيطعا
 لوطالا نامزلا رع ىلع ىقبي * رهان لضفودب ,تصصح فرش

 ٠ لوالا زارطلا نسح يف ناسح * هلاق ام ال ى بلا زارط اذه

 | وهو هنم تلقنو اذه يرزوتلا فيل أت ىلعتفقوهلئاهحريفاسلتلا قوزرمنباي يطخلا لاق ||

 |! || يطاشلا نايح نب هلا دبعوبا تايبالأ هذه هنع ىوردقو ناسحال اي ةياغلا غابدق باتك ا

 || ةلحرلا بحاص ىرهقلا ديشر لمي هنتاديعوب ١ حيشلا نايح نبا نعاهاور نمو سون ليزت |
 || هلو ءالضفلا رودصلا ءالملاوةا غقلامالءادحا وه روكذملا ىرزوتلاو ةبيعلا«لجةموسوملا |

 ا نباو ءافتلا يف ضايع كح دقو#هبهلا ع ,الضافا دهاز ناكوٌةديقمفينادتو 22 ف راعم

 ١ لعدردقلا لقب لسو هيلع هللا ىلص هعسا اةباتك يتاياكح ةلج م دلا ة ةدرب حرش يف قو زرع

 أ( دوسا ارحخ فلاو نيرشعو ةحس ماع س اف ةشدم انأتي , ار دقو يرقملا لاق*اهريغوةراحللا

 | ىرخالا ةيحالا هللا لوسردمحو ةيسأن يف هللا الا هلاؤلةردقلا لقب هيف انوعكم تكلا ردق

 .تذفن تحدي دح لأب هنمافرحرابتحالل سانلا ضعب بقت دقودوساةباتكلا نولو |
 ةرسا يود كلا مدبف تيطعادقوتردقلا بدنا متت يفدداي زشكاذناكوىرخال اةيحانلا

 ي دنع قيو لعذت لف نكم هجو لكب اهتبغرف تعنتماف كلل ذب ىنه هعيبتلابهذ نيتر م هنزو ساه نه

 هتيحاص ترك دوةدالولا ليهستل لماوحلا ءانلاهذخأي سافبروبشموهو الهتددروامايا
 موديلا ىلص هرمأ رهظأ نم ناسف ةبيرقلانامزالا هذهب طيحلا رجا لحاسب هتدجو اهنا
 قير ال نم ركااسع افربا جرخاو * لاعتملاتف باتك ةرابع ٠ تهتنا رايظالا لك“
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 هيلع هللا لص هللا لوسر لئاضف نع انربحا بمكل باطخلا نيرمع لاق اق نايس نب نسحلا |
 اب وحكم ارهج دجو ليلخلا يهاربا نات رقاهفت أرق نيدماوملا ريم ريمأ اي رعب لاقد دلوم لبق سو

 يلوسردمم اناالا ملال هلي ينانلاو ءين يعافاما الأ هلال هلناانأ لوالا رطساةعب را هيلع

 هللا انايفا عبارلاو . اغيب ممتعا نما الا هللالهلثاانأ يفا تلاثلاو ٠ هعيتاودن نم آن فولط

 مج راتلا يف يراخيلا جرخ اودي ذعن م نما يتبب لغد سم يتب ةبمكلاو يل محلا اناالاهلاال
 لفسأ اباتك اودحو مهنا هيبا نعت وغي دبع نب ملح نب دوسالا نب دن قيرط نمقييبلاو |:
 رك د هيف ناادنظع ينو .تاتقل هوكتربح اول اهرخ هيف نا لاقفري نءالجر شب رق تعدوا ْ

 تيب يدجو لاق ةحلط نع شي رح يبل نب شي رح قي رط نم يعنوبأ جرخ جرخاو# ءاتمتكم دم |
 راتخلا ب يملا لكوتملا بنكمملا يديعهيف !ذافه أ رقف لحر يعدف ىلوالا ةمدملا ي روقتمرجح |أ
 ةقما اال هلال 9را ديشيو ءاجوعلا ةنسلا ميقي تح هذيل ةبيط هرجاهموةكي دلوم ١

 مههارطا نورهطي 0 ب ةكأ لكم هنا نو دمتي نوداجلا ا

 يناثلا

 رج ماحرأ ىلا .تيرماطلا هدا ادحا بالاصأن و ا اواو يملا سوو قع يي ٍ

 تاداعلا قراوخ نم عقو ايف أامكو ملسو هيلع هللا لص نإ ,«رهاطلاة ماو هانأ لصو املا تارهاطلا ١

 دعب ودعاضرو هتدالوول < ةدمو هدوجو لبق هتوبن ىلع هل أدل لات تائيبلا تاي الاو

 باونأقت الت لع 0 وهو سو هيلع هللأ ىبص هتتعب نيح ىلا كلذ

 لوالا بابلا
 تارهاطلاماحر !ىلا 8 ريرهاطلا ب اللاعا نم هلاقداو هرون قلح ءدب يق

 ملَسو هيلعهللا ىلصهما هب تلمح نا ىلا

 رئاشنلا هباتك يناطتلا اب بورما نوعي تاما دز عزم ن سلا يمال لاق
 تايالا_:ى.مالسلاو ةالصلا لصفا هيلع طصملادمحانالوموان ديسلام قايسا مالعالاو

 هدبلا لبق وهيلعمش ودنا . نمر ولام لوا سناك :مالعالاو تارهابلا تارجمماوت
 تلك سو هيلع صده لوسر لاق لاق مهنعدفلا يغرم دج هييانعن سيلان ب 0 ور ام

 ا رابحالا بعك نعى ورو*ماعفلارشعةعب رادمد أى جاحي نأ لبق لجو رعي ريدي نيبا رون 1

 هيتأينامالسلاهيلعلي ربجر ما ل سو هيلع هللا ىلصا دمت ىتاحي نا هل الج لح ليلجلا دارا لاق |
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 ] هيلعلي ريح طيبف_ لاق ضرالا رونو ضرالا٠ ءاهب وضرالا لقي يتلا ء ءاضييلا ةتيطلاب

 (لسو هيلع هذا ىلص هلا لوسر ةضبق ضبقف ىلعال عيقرلاةكّئ المو سو درفلا كن المي مالسلا
 نلكيف تسمغو ءاضيبلا ةردلاك تلعجو مينسقلا ءاج نجف ءاضيب فئموي يهوهربق عضوم نم ا

 هلضفومل وهيل[ لصا دمة كت الملا تفرمفراججلاو - ضرالاو تاوعسلا يفاهب_فيطو نمل اراهن أ
 ١ ريراسا طيطخ نمعج مالسلا هيلعمد ١» اهنئا لخلف هلضفو مالسلا هيلعمد ؟ أفرعت نا ليق

 | عاخ حيبت اذه مدأ اي لجورعمقا لاقا ذهامكناجم لاظفريطلا شيشنك ًأشيشن هتهبج

 ىري سو هيلع لصد ' روف ناك لاق لسو هيلع هللا لص نيل رملا نمدل داوديسونيييبلا
 هللا لاقوءالظةليل روجيد يف رمتلاكوأبككف نارود يبس عشلاك مالسلا هيلعمدةرغةرئاديف
 يالا هعدوتالل_درا ىلع ٍقاعمو يدهعب”يوبتلا رونلا ينعي مخ مالسلاهيلعمد ١ ال ىلاعت

 ال نأ ىلع ك دهعب هتذخادق هيسديسو يللا اي منلاقةرهازلا تاتصحلاوةرهاطلا ب الصالا
 مد . !فلخ- نوفقي كن الملا تناك لاق ءاسنلا نم تاحصدلاو لاجرلا نم نيربطملا يفالا هعدوأ
 روف ىلا نورظني ىلاعتو هنامجس هلا لاقف يناخ افوفص نوفقي ةي دكت الطلام بر يامد [لاقفافونص

 هب نمآف م السلا هيلعمايأىلاعتهئئا ءارأف هينرأ .بر لاق كريظ نم هحرخا يذلا ءايينالاعاخ ا

 بيطت مالسلا اهيلع ءاوح ىشغي ن ادارااكم السلا هيلعمد" !ناكف هعبصأن اريشم هيلع ىلصو
 يربهظة يس عدوتمملا رودلا اذه ىصق يربطت ءاوحايلوقي وكللذ لعفت نأ اهرم ًايورهطتو |
 ىلا روتلا لقثنا تح كللذك ءاوح لزت ملف كنطب ةراهط ىلاعتدهللاهعدوتسي ليلق نع يعجوو أ

 ءاوح جو راصو ههججو ١ رمدوقفم رونلاو مالسلا هيلعمد ؟ امسافتيعب تدشب تقأ تقاءاهنأ لس ابهجو

 ايترابطل اهب رقيال مدآ ع مالسلاهيلعثشب ءاوح تل اققانسحموي لك ذا دزيو ال 5 ١

 قلخو بعك لاقنيملاعلابرنمتايحتلاب موي لكذكت تاملاا بيت أ :تراصواهنطب يفامةرايطو
 ىقناو اركذ كلذ دعب نطن لكن اكوِلسو هيلعهّللا للص هيينل ةماركه دحوهما نطب ياتيشهقا ['
 نقيأاملوهينيع دع نيب ملسو هيرعهنا ىلص يبنلارون ىلا مالا هيلعم د١ ارظناتيش ءاوح تءضوالف لاق |

 عدوتلارونلا | ذه لجا نماقاتيموادهع كيلع ذا هللا نا يداي هل لاق توملاب مالا الاديلعمخ
 أ ءاوح لوط يف تناكو ءاصيبلاهحوزونيملاعلا ءاسربطايفالا هعضتال نا كهجوو كربظيف
 يرشب أ ءاشيباي كلل ائينه ناكم لكرم تاوصالا ٠ ادن تععسوناب تلم الداهب اوذواملاجو

 هترغ ىلا د روتلا لقثنا شونا تعضوارلف ل سو هيلعمنا ىلص نطصملا دمج رون هللا كلعدوت ادقف
 الأ جوزنتال نا اقايموادهعك يلع ذخ آنا ينرمايجأ نأ ”ينباي هل لاقه هوبأ ءاعد عرعرتالف

 ! | ىصوأو ليئ اليم لرانيق ىصواو ناش نائيق شونا اهب ىصواوهتيصو لبقفنيماعلا ءاسن وطاب |

 0 و ا ا و انضم و د يدوس سيو يوت



 ديدام#ي#

 ١ لقتناف مال الا هيلع سي ردأ وهوخونخا تلمشلةر ءاللاقي5 ارمادرب جوزتها درب ليث الاهم 3
 ىلا هترغىلا رونلالقنتا انكدلولا لعدهمااذخ ًايدلاولا لري حلمنا ناطقلانبا كّدتدبلا ريفا

 نأ |
 | دوهب تءاج ةباجرم اهللاقي ة ًارماجورتفد تفنرال متمالسلا هيلعحوبنب ماس ىلا يعج

 هيلع هللا ىلص ينلادم رون اذه ناكم لكن متا وصاللا أدب تعع تعضو اللف مالا هيلع

 ا عادحز مول اوالا»حهمرق لك اجر رفكو ىفط 1: م لكه بل في و مص لكي رسكي لسد | ا
 | مالسلا هيلع يهارب ىلا لصو ىتح ديع ل اديعب وةرع ىلا ةرعنم لقي لاك جر كلارولا ناك :

 | رولا نقنا م مل وهيل مشا لمدن روبادهرا تي دونا دهاماس رتلاق دكت الملا هت ارا

 أ نأ هرمأو هتنسو ىلاعت هللا ني دبهاصواف راذيق ىلام لا هيلع ليعامسا نمو ليعامسا ىلا هنم

 نهم جورتف قع ا دإو نم تاريطملا ا راذيق نظونيملاعلا ءاس ريطأ يالا رونلا عصيال

 لل هديص نم عجارموي ت اذوهاميبعا دلو هل ن دلي الو نلمحيال ةن ا يتئام عم ماقاوة ارم !ساتأ

 || ىمم دقراذيقاي كحي ورييمدآلا نالب نكم لكم عابسلاو ريطلاو سوحولاسزهتدانذل |
 ٍ ؟ هعفت نيا لو هيلع هللا ىلص هت روس متت ا كلان , ؟ اما اييدلا ةدلووهللا كمت امناو كرمت أ
 اموي ثالم هضرتعاه عتسام نابي هيب 3 ىتح برشي الو عطيال نأ رذبو راذيق متدأف هلعدوتسا

 (| هرماو مالسلا هياع قمم“ اتانب ريع يبي دما روبلا_مض نا هيلا ىلا ناس !ةروص يفد العيف

 | ىلاعت هللا ليق دق راذيقاي كبسحاي داس مع” ا ىلاايطعاناب رق برقع ىلاعت هللا ىلا ناب رقاب ْْ

 أ قيس ؟هاتاع لعسمامملا يف رم ناد تنئاوةرجكت تحن كر وف نم 'مسو ك توعد باجتساو ك ناب رق

 قاحو ابكر ومالا هندللا حتقيدلا وهكر ,فييدلا رونلا اذهنا را ذيق ايدل لاق املا
 | كلسفلا غتباو تايب رعلاتاونق ىالاهي ريل ىلاعت هللا كيل هنا ملعاودلج !نمارط قلخلاوايندلا
 أ[ ناىلاهب رمأ اء باط يف دحواحرف راذيقيثوفةرمضاعلا اهعسأ نكيلو برعلان نمةرهاطت أ رما
 ا هوجو و هرولاو راقي حيصا ل حساب تامه اهعقاوف ينخر 7 خ1 الام تنب ةرمخاعلا جوزت

 اركذ معىلح هدلوىلا روتلالقتناو اديد. ةارورس كال ذب رسفةرساعلا هجو يق هيلا رظنفدوقفم ٠

 رونىلا رظنو رارب_ىلا رودلاىعهتتا امو لاق نان دعدال دلوو ذأ ىلا عشا ناملا رونلا لاقننا

 لاقديلا رونلا ريصمورضركّد تاي طعاناب رقدل برق هيجويف لو هيلع ىلص هللا لوسر |
 يفنيملاعلا ءان ررطابالا جوزتيال نااقانيموا ديعواب اةكهنبا ىلعدخ أي مهن« لجر لكن اكو
 الو ليفلا مايا ىلا ليعامس ان دل نم ةقاع«لزت لفءاو للا تيب يف قاعت بمدكلا تناكوهنام ز

 دقف كاياؤر تقدص نا اولاقن نابكلا طدضرعنامانمى أر ةناكن ب رفنلاى لا رودلا ىهتنا

 كلذو _تيملاعلا نهدحادب صن دد و دو بس تم صخ دقو كيلا .ركلاوزملا هللا فرم



 مويلا ضرالا لهأ مركأ ثورت نماورظن ١ كن اللل لاقوضرالا ىلا لجورعدتلا ر اظن نيح

 ةينادحولاب كركذي ادحاىرن امانالومو انديسوانب ردك الملا تلاقف يحاورعا اناوىددع
 | هترتحادقيفا اودهشا ل جورعهنلا لاق ليعامسادلو نمدحاو لجرربظ يف ادحاوارونالا ا ملغت ||

 أ دق يفا اودهصا ىلاعت هللا باق متاحا رونلا راصاملو لاق -و هيلعهملا لصد ةفطقل |
 ا نوض رمي تان هيلا نرا ع رابحال ادوفو تن كفاك ضرال !تاسن د نماذهي دبع تربط

 ا يتنبأ كجوزا ىتح مدقا مشاهاي لاقو عورل ثا الم هيلا تعب ,ىتح كلذ أيد اكو ورا هيلع ا

 ٠ ا ىلص دم رونكالدب اوواراافاواتسحاهم:تاالوايجو اهم نسحا ءاسنلا دلتملاعب يلناف ||
 | ال ينامز لحا ىلع ينا ده يدلاوال لوقي دأب, مشاه ناكق هددعاب ودكم ناكمنال ملسو هيلع ١

 | ناك ايلكب يرعلا ىلطمانطصا و رونلاب اهتاهىلامتهللا صحاملونيملاعلا ءا- ١ رهطابالا تجوزت |
 || هلال وبر رونراصولاق هوت ليقا الا سانلا نم دحاهاريالو عذح ياهل دجسالا ءيثب رمال |

 ْ ىلا هدم ةدافرلاوةياقسلا تراصو ةرغن مقاهد وبا تاهت بلطملا دبع ىلا سو هيلعمتنا ىلع |
 ١ ؛ا وهو بلطملا ديعاعدفةاهولا بلطملا ترسضحو بعك لاق فانه ديعنب بلطملاهيحا

 | رفذالا كسلا ةحئاركّةحنارهنم حوفتةوق مد تاواعاب شي رق لوطا ناكوةنسنيرشعو س + |!
 || رشعماي لاق رونلا ل الات ىلاباطملارطبامو هنيبج يف ءىفي موديلات ىلسدلا لوسر رونو أ
 ١ هتيبو همرحناك-مامؤمسيل لامتلاكراتحا تملا وليعابس امسادلو مع متنا شي رق '

 | يلطملا دبع ىلا اربط دق جالا ةياقسو ليعامسا سوقورار ءا ول اذيف سيئر وك ديس مويلااماو ا
 (| اولاقو ماردو روداتد هيلع تبصو بلطملا دبع سأأر اولبقق شي رقتبتوه اوعرطاودل اوععماف |
 ْ تناكو لاق ةيس ةءيرقي ده ةجخ لك يف هيلا له حتو هل ده ف ةرعت كولملا تناكو انعاداوانعمم أ
 | هلا ىلا نوب رقييف ريبت ليج ىلاهب جرحتو بلطملا دبعدييذح أتديد. طق اهباصا !ذاشيرق ْ
 سو هيلع هللا ىلص دم + روب ةكربب مويقسي ىلاعت هللا ناكم ثلا مهيقسي نا هنول أسي وىلاعت ْ

 جوزتي نأ مانلاةيسى ار تتافىرخ اتنامّ ارع !ةكع بلطملا دبع جوزتو بعك لاق |

 هنم ملسو ع هنأ لص 'لوسر رون جري *يالاناءزيقب و بلاطاباتدلوف ورم تنب ةمطافب |

 ى ًارف ناش طعوهوتد :ريبظلا يفمديصوهصئق نم بلطملا دبع عجراموي ناك الف ةمطافنطب ىلأ

 ورم تنب ةمطاف عقاوف ةعاسلا تالت لخ دمت هناطب ىلعو درب دجوف هنم برشف انيعم ءامرجمل ا يف ا

 | بلطملا ديعررسهللا دبع ةمطافتدلوالف مرو هيل تا لص هنا لوسردا اوهللاديعب تلمح |

 نم لجر ميلعم دقيال ناك عه داو رع الأ ماشلا رابحأ نم ربح قي واظعار ورسشلل ذب

 لوقتف الاكوالا جواتسح أل "التي ءانكرث لوقيف هوكر تفيك هللا دبع نع هول أسالا مرملا لها



 7-1 اوضلبو دلولا 206 ربل سرفر كرت يويدسلا 0و ْ

 أ نيعت هوو هيلع ىلص هللا لوسردلاو ها دبعب .رشعاواك" الفد مدحا رشي ناديومح ثيحب ||

 هيلا مهبحا وهو هينب رئاس نيب نمت ادبع لع فلا جرخت ا دقلاب برضق ذب ذولا هيلع.
 | تراشاف اجرفع هلدجت اهلعلايعاملا سو ةنهاكلا نايتاب بلطملا دبع ىلعاوراشاف ب ذللهمدقف |أ

 دازهيلع حادقلا تجرح اذاف لالا :رهةرشع تاكو هتيد ىلعو هيلع حادقلاب برضلاب

 لءففهرذن : + جرحي واهرحنيو لبالا ىلع سدلقلا جرحي ىتحشلل ذك ل ازيرال جىرحاةرشع |
 | لاق اهحجذم تارم تالث لبالا ىلعحدقلا جرهن لمالا نمةئام غد ىتحدي ري لمجوكلذك"

 | أ ارما ىلعمي رشحب دلا نم هصلخت دنع ينمي هللا ديع ديب اذح آىلطملاا دبع فرصنا محيسن |

 ىلا ترظن نيح هل تلاقف ةبعكلا دنع يو لهودنب ةقرو تحا يو ىزعلا ديعنب دس ينب نم |
 || ىلاع اهسسفن هيلع تضرعم هقارفالو هفالخ عيطتسا الو يلا عم لاقهلنا دبعاي بهذت نيا ههجو |
 1 ةرهز ينب ديس ذئموي وهو بالكس ةرهزن ب فاثم دبع نب سهو« ,ءا> ىتح سلطملا دبعهب جرحو ا

 . اعض وهوأماسن شن رفةيسو رمال اخفاذئموي و سهو ته ةدم هعنبا هللا دبع جورفاعرشوابسن

 قاداهدنع نم حرج حولسو هيلع هللا ىلص دنا ل !و رب تلل شل اهياع مقوم هناكم لح دهنا اومجزف |

 ”يلع تضرع تنك (مموبلا "يلع تميضرعتال كل امال اقف تصرعام هيلءتضرعيبلاأرملا |
 نماصغلم ىهتم أ ةجاح كن مويلا يل سبيله سمالاب كعمناكي دل ارونلا كقراد هل تلاق سمالاي

 ْ نيسخماكلا ٠ اب الا ناكدقو ناطقلا نا ىلءوبا طماخلا هما يم لاق مالءالاو رئاشنلا باتك
 ٠ كلل ذد دع ىلع ررغلا يت روبطلان ناكفك دك اياللاو يركلا يوب دا بسلا رك دامديشا ىلع ٠١

 أ ناكتلا ذك ةرءةئام هرويظن يكف رجب و بيجيو ريك: دحاوةرمدوحولا روتلا روباغ نأو |
 ةراهطلا ىلع وطه ا هلج نب مريظع ماد مىلامتدقنا سا هتحاب نوسحي باك تابمالاو« ابل ١

 | هللادبع لعاهم ف تضرعينلاةدهاكلا ردح د دعب ةويللا مالعا يفي درواملامامالا لاقو# |
 : هللا ىلص هلو ريف ىلاعت هللا تاب نم اذهواملهتعجارم اهتم هعادتماو هاسو هيلع هلل لص يبنلادلاو ْ

 | تلاز م َ حاكت نمهعضو ىتح حاف نمهعصي نأ هريظ يش ن راك يح هأبأ مصعن سو هيلع

 ا مع ايوغر رمناكَن أ دعب اهيف بغرواب واطم ناك ا دعب لطلاب ض رعىت ٍجح هعضو دعب ةمصعلا |:

 ٍ نوكيل هيلع امهمسن روصقو هيل هيلا اميتوفص ءاهتنال تحا الو حادي وبانمهتدالو يف هكرشمي |



 قفل 3

 1 هب هب لتاعد ةيفالراشي ن أ هتع لوزيف ةيآ ا اهبمدرفتلو ةياغةوبخال ىفاعت هللا هل هج بسباص اصاخم

 _ملسو هيلع هللا ,لص هين ةرابط يف لصف

 تفرعو 07 هيلع هللا ىلص هيسن لاح تريحاذ د اوقب سلا همالكتمب يدرواملا مامالا لاق

 ا( ني يلطملا ديعن هللا ديعنب دم هنالاوس ا رق اودا مارك 3 ' 1ةل السنا تطلعه داومةرابط ْ

 نيرشنلا نب كلامز رهف نا تاني يدل نية“ نب بالكل نب يبصق نب فاأنمديعن“ "متاع

 ا

 لماع هئاب؟ ايف نسل نأن دع ندع سندارت رصم نه سايل ل نا ةكر دع ةي ردن ةدابك 1

 :١ نم اوجرحت تح ةرهالطلا حنا س الاصح ممودداقة داسمب ,ك ل ذبتمرومخ*»الول [ذراسع ا

 : هلل ىليص يبنأا نع هع هلثأ يي در" يلبت نع“ ىبإ مشا ابرعلار ,همم ريغ هحابتسأ ن تاومز راد جاك

 : يم ميل ي رعاو للا داو نا ىلادأ ندا نم حاس نه جر 55 امو كن تجرح لاق لسو هةيلع :

 ياو دعمنا اىورو' ليكاسعر معو وامس وايل ييلار مطأأوأ ورع - يت ةياعاحلا حا حافسو

 سو ةيأع كلل يب يات اكديبأ عي ك3 تئالا ادم نا ماسح وع كاع

 : تكراكيد رج الل 3 ةيلهاخلا لعأ هيأعن 5-5-2520 .تالواحام -ىريك تدحوأ ةعأ 3سم

 هرقا يدا وشو دما و ريع حم خت اكن ايف كيوت دو ريعرتأ ف ! ىلع هيلهاحأ يدحاكلا

 ا هللا ىلا ردق ىلاعت هللا مج 'رغدوبمشو قأ دصو يوب ودبل ىلس يبل عرش ومالاسالا |

 ماحرال ىلا ميت !مكقلاب ةييطا 11 دل عال نم ءداشود اوس اعدباصو حاكتلا ده مموديلع

 َ ةنماهمأ نادي ىل !امييا ديعديبأ باص دحر جا ىح مداسلا هيلعمدأ ندا ل_للمدر هاليلا

 ةري رهيلا نع يراملا ىورو *نبي دجاسلايف 5555 ورملاعت هلوق ىعم وحو حامسريع نم

 ا تلك ىتحانرقفانرق :رقمدأ ين نورقريحنم تتعب ل لاق سو ه لعلنا ىلص هلا لوس نا عدلا يكب :

 | هللا لوسر تمم لاق هع هنأ يدر عقمالان .«ةلث أو نع اسم ىورو* هيفدك يدلا !!نرقلانم ا

 ةدانك سماشي رق ىطصاو ليعامسا دلو نم ةءاك ىطصا لح وزعم ان !لوقي لسو هيلع هللا ىلص أ

 هللا يضر سايعنأ نع ميعنودا ىورو# مشاه يف ,نميئافطصا وم اه ينب شي رق نه ى وطصأو ١

 سس يلقني هللا لزي ل حافس ىلع طق ياوبا :اي م لاق اسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نأ امهنع ٍإ

 #ايهريجح- يق تنكاللا ناتيع يبعشتن ال ابذب ٠ ىنصمةرهاطلاماحرالاا ىلا ةريطلا باللصالا ١

 7 ا
 "يك ءاجدقل ملسوهيلعمتلا ىلص هللا لوسر رقاق هدعمللا يب حر سل |نعدهي هدرع ن نياىورو |

 اه ٠ ندا نمي يف سيلابسحو ارم. هوان سنت تقتأ انا تلتف ءانلا حيت | 0 انيملوسَد 1
2 



0 
 1 ا ااا ا ا ا

 ٌ سوبا ىلص يان ءاهنع هنأ يدر ةشئاعنع لئال دلا ي ميسوبأ ىورو+ حاكنانلك حافس أ

 مو دمج : رم لفت الجرترا ماهي راغموضرالا قراشمت تاق لاقما السلا هيلع لي رج نع |

 || بهاوملايف لاق طسوالا يب فاراطلا هجرحا اذكو مئه يف سم لصفا با ينبتا
 |« تسلا أذه تاع” ىلع ةرهاظ ةحصلا مئاولا رجح نب  مالسالا حبيبت طفاخلا لاقأ

 أ نا [وهيلعمما للص هلأ لوسر لاق لاق هنع هناي هر سايعلا ل رعدتسحوي ذمرتلا ىوزو |

 هيت يام كولش د مئابقلا ريحت ةنيقي رفلاريحومهتقرفريح يف يبلعخل, وللا قلح هللا

 | قيرطنمدعس نبا جرحاو * انين مريحو ان مريح انا مهتويب ريح ف يبلع تويبلا :
 1 لو ديلعمقا لسد لوسر لاقلاق امهتعهللا ىدر سابع نا نع حلاص ىلا نعىلكلا

 !آ مشاه يف ريحو مشاه وش فام دنع يب ريحو فانهدبع وش ارضهم ريحو رعذ» برعلا ريح

 ٠ جرحاو * اهريح يف تكاللا مد هللا قلحدمم نراتقر# قراف ١ انمّشاو_بطملا ديعوت ,

 ١ ىلح هللاز نأ لسو هيلعهتنا ىلص هللا لوسر لاق لاقأ بعهللاىصر ر رع نأ نع ميضوب ا و يويبلا

 أ نم رائحاو رضم برعلانمراتحاو برعلاءد اي ى مراتحاومد ه يتب قلخلا نم راتحاه ىتلخلا

 :| هاوروهرايح ىلارايح نم انأف مشاه يبن 3 يل راتحاو متاه يب شي رقنهراتحاواتي رقرصم |

 ١ ينبع مهممراتحاف هقلحراتحا هللا نا موديلا ىلسوفل لوعحر لاقطملب رمش نا نءيئارطلا ١

 ,( سال رايح نءارايح لز زارع برعل ل١ نميفراتحا ب رعلا م بسمراتحاف مد !ينب راتحا تمد
 ْ نعركاع ما جرحأو * مهصع !يصعببف برعلا ضعبأ سوموبح يب نرعلا بحأ 0

 : نم تجرح ذم طق "يغب يتدأوأم لو هيلع هللا ىلص هنئالوسر لاق لاق هع ههنا يصر ري رعي

 متاهبرعلا نم نييح لصفأ نم تجرح ىتحرباكن عارباك مال 'يعزانتن لرتمو مد١ بلص |
 تباكاشي ركرأ اههعدللا ىدر سابعز نبأ سعد داسم يي دعلاورميفا ل نأ اجرح ا1و*ةرهزو 1

 هحيستل ةكل ال لأ حيبستو رودلا ثلاذحبسي ماعيبل لانمدأ !ىلح نأ لبق ىلاعت هلل يدي نيب ارون ْ

 | ىلادعا يلعبه اعل سوهياعمملا ىلصدنل لوسر لاق هباص يف رونلا كل دىقلا مد آهن ناخالف
 : نم ىنأقني هللا لري 1 م يداربا بلح يب يف يب ىذقو حو بلص يف يبأ ا ممد آب لص يف ضراللا

 ا طق حافس يلعايقتلب م يوب ب نمينجرحا ىتحةرهاطدلاماحرالا ىلإ ةعركلا بالمالا |
 | لاقسوا تمي مرح و اطادحرسا اء اذكدبستيو يطويسلا طف هاج لاق |[

 ا هللا لوسرأي لوقي سابعلا تعه ف كلوبت نم هفرصن «ملسو هيلعهنل للص دهقلا لوسرملا !ترجاه

 ا _بلاق# كافدثاضصني ال لق لاق كحدتما نادي رايفا أ
 قرولا فصخي تيح عووتسم * يفو لالظاايف ”تبط اهلبقنم



 1 سم

 هجو ييعنوب أ لاق» عهاشلوأ وهو رح ا وهو لواوهو دا كنبأ اذهلاقاذهنم براي لاقف ْ
 كالم ةوبنلا ناب سلا فرش ةليضف يأةليضفلا هذه نممسو هيلعمنلا ىلص هتوبن ىلع ةلالدلا |:

 بسنوذانيف وهلاق عكف هبس تكن ايمسابأ لق ارهل ٌاسكداو هتعاط ىلا عرسأ وهلةيعرلا |

 ةرضاحدباتكيف هتاكريبانعخو دنع هاى ةريق رمادي ريد ا ىبعت يدي هرثك ال اههشل ١ لاق

 بويا نب دحأ ن ناهلسانت دح هللا دبع: 1 تي دح نماني وررايحالا ة رماسمو رازإ الاأ

 ني ركب وباانتدح ىلبابلا هللا دبع نب ىبحيانت دح يقردلا حاب علا ننرمعت نب صمحأد ًابايفاربطلا |[

 قلعالو ةغضفمالو - تنا *رشبالا دالبلا ةتطبه مت

 قرغلا هلهاو ارست لأ # دقو _'ريفسلا بكرت ةفطن لب
 قيطا ادب ملاع ىغم اذا دع محرز ىلا بلاص عم لقت

 قطنلا اهتمت ءايلع فتح * نمنميبملا كتيب ىوتحا ىتح
 قفالا كرونب تءاضو ضرالا تقرشأ تدلو ال تاو

 قرت داعرلا لبسو ر * ونلا يو ءايصلا كلذ ي نحن

 لاقاسوهيلعمتنا ىلص قنا لوسرنا هنع ها يضرةري رهييلا نعرك اسعن أو يتيمبلا جرحاو

 مهلفساةيس اعط اءاسارونى ى أر ف ضعب ىلعمهضعب لئاصفىري لمحل هينبدارامد اهنا ا

 دايقنا ىلا ىعد ا كلذرال سانلا :رمراطحالا وباسحال ا ىوذ يف كالملاو ةماعةسايسو

 اهعوق بس يف تعبت لسرلاكلذكو لقرعلات

 يناثل ١ بابآ 0

 ملسوهيلءهثا صدت دالوومل ةدمتا داعلا قر اوحوتاي ١ الا نم عقوأم ضعب يف

 اههنعهللا يضر سابعنب ا نعرابحالا بهك نع هيبأ نعيرا منال ورم نم ديعس نع عرميلا
 تقطن شي رقل تناكدباد لكما مسوين لست لوسر لمح تال ال دنم ناك لاق
 ايندلا تراما وهو ةيعكلا برو ملسو هيلع هللا ىلصدهللا لوسري لمح تلاقو ةليللا كالت
 عزتتاواهيحاص نع تيجت الا ب رعلالئايق نمةليبق يف الو شي رق نم ةنه قييم واهلها جارسو

 هموي قطنيال اس .رفح كامل اوأتسوكتم ميصاالاايندلا كولم نمكللمريرس قبيملواهنم ةنابكلا ع
 لكيفواضمب م هضمي رشني راج لها كل كوت اراشنلاب برغلا شحوىلا قرشلا شحو ترمو

 1 ىلا جرخي نأ ري نامساقلا ؛ يبال ن : ادقفاورشي ّآ نأ« ءامسلا يف < ادنو ضرالايف ءادنءروهش نم رهش
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 || الوامشمالواحي رالواعجو وكشتال الكر بشا ةعست هما نطب يفق ب ولاقاكرابم انوع“ ضرالا
 || انْلا ةكتالملاتلاقف هما نطب يفوهوهللا دبع هوبا تامو للا تاوذ :رم ءاسلل ضرعيام
 |١ هدلوع اوكدبتو ريصنو طفاحو يلوهل انادكت اللا لجورعهللا لاقفا اهتياذهك يب قربان ديسو

 ا '1ينانا لوقلوا,مسفن نع تدهن هما تن أكف هتادجو ءامسلا 1باوب !هدلوع لجورع هلا متمو !

 أم نيملاعلا ريك تمل دق كباةنمآ ايل لاقدر احلا يلج ربيفركوفرهش  ةتسدل+ نمير
 نح ًاياميفذخا دقل لوقلفامسس:نع تادت سد ك3 لاق كد اعيقكاو ادهم هيعس هي داوا ذاع
 كلاقههاولم يف لاما ديعو ل رملا  ةديحوليف اوىتن'الو رك د موقلا نم دحاىب اميلو ءاسلا

. 

 ضي اري حانج ن .اكديأ أرق نيش الاموي ثلا ذوكلل ذيب لأ أ مفعا ارماوودي دش اجو عش 1

 ١ رشا اذأيثتغلا مادو 'تك عجوو تح اكو لكي بع هذه ي داع وك ىلع حسم دق ًً
 ير ماسر

 لع كوستي و كاعرو ىف هءاض امابس تعامل وامه يتطع ء تك وادبلا عشاق ءاصيب هايع - 0

3 

8 3 
 شع نيا ,«داتوعا ل وتاوشالد ندا :٠ اييي* يف نق د فانم دبع تاس ن رم نيم 5للاوطلا

 رءالا يدعتاور لارا ,ه-ال وهو نأرمج تن هجر ءو نوع رمت 'ر مأ هيلع نحن اقع الذ وح

 اذاوضراللاو ءامنلا ليادمدت ضو حايدلا ! اواعل و هاو معا ةعأاس لكي ة حبلا عمسان و. نأ

 ئ ْ ةامع 53 رالأل نييديأب ١ وشأ ١يفا وعقدت ةلاور تم ًروتلاةس اللاب ريعأ نع هو دس ل وق ل

 ودق سلاما دمع ترأاي لوقأ رثذالا ماع ر ييطأن راما ١ اةرعوتتر أ انأو
 ع

 ّ طغ ىج منال نيس نم ندع دقرياملا ..ةءامق ارهاتللاق ىبع» اا لطل دبع“ ع

 كالتييعاس تر هاني هع عاق بدك رقابلا ما مصتاوور ءرآ !نمياهر ميقاسيف رع ا

 ىلعالعو برعملا يئاذعو ّث ادملا ي  اثع نع هنو افهم دكماذح كح تت

 نراك أاسلا ناكرال ف ةدشسه يك 5ك تكفادحر اللا يااا وضاح ين دحام د هكا ربظ

 يطن نم جرح الد ملسو هيلع هللا ىلصا هى تداوم ادهش ى راالاناوح ىلا يف عم نبأ كح <لع 1

 دق امي ةءاعس جر أ دم ل اةىملأ ارمتملاك هيعبصا ممردق دحاسوه أ ذاع هيلايرطمتردأل

/ 
 اروابعر اغمو ضرال' قراتم :

 ددح عاوفوط لوقي وي داتياي دام تعم يعجو نع بيغم هتيشغىتح تار ءامسلا نم تليقأ
 أ ايف ع هنااوطعت وهتروصوةتمنو ةمسان ةوفرعل ابك راحملا هولح داواهب رغو ضرالا قرش

 بوت فجر دم هئانا !ذاهتقو عرسا يبدع تلت مهن ىوعالا كرشلا نم ءيبش قبال يبحاملا |إ
 واللا نم امم ةتالب لع ضقدق و ءارضح ةري رح همتغو نيللا نهاضاي دا ضي افوص

 ميرلاحاتفموة د1 حاتفم ىلعم سو هيلعهللأ ىلص هت ىضبق لوقي لئاقاذاو ضيالا ىطرلا

 ناقنخو ليخلا ليهصابيف ةمعسلا رون امو ىلوال !نمملفعأ ى رحآةباح تلبقاع 2 نلاحاتفمو ِ



> 5:0 6 
 ىلوالا ةرملا نم لوطاو رْثك 1 ينيع نع ب يشف هتيشغ تح لاجرلا مالكو ناكم لك نمة جالا
 تيييبلا ديلاوم ىلعو برغلاو قرشلا لسوهيلعمقلا ىلص دمحمباوفوط يدابي اي دام نمعسف

 ثيش ةفرعمو مد 1 قلخ هوطع او عابسلاو ريطلاو سنالاو نجلا نهيفاحور لكى لعهوضرعاو

 بوقعب ى رشب وطوأ ةكحوحلاص ةحاصفو قا اضرو ليعايم!ناسلو ميهارب أ ةلخو حون ز ةعاججشو

 لاينادبحو دوادتوصو عشويداهجو سنوي ةعاطو بوي اربصو ىسومةدشوف سوي لاجو
 ةفرط نم عرسا يف هنعتلجت ٌنييبنلا قالخا يف هورمغاو ىسيع دهزو ىبيةعصعو سايلا راقوو
 اذاو نيعم ءامدري رخل كلت نم عيني أدي دشايط ةيوطم* ارضح ةري رح ىلع ضبف دق هباذاف نيع

 تلاق هللابالا 5 وقالو لوحالوابلك ايندلا ىلع سو هيلع ىصدم ضبق رب خب لوقي لئاق
 مدح دي يف مههوجو لالخ نم علطت سعتلا نأآتنداخرفب ةتالثب ايااذا يجعت اناا ييبف ةنم 1 ١

 ميرا الرضخادرمت ل1 رمتسطياتلادي يفو كما ير قيربالا كلذ يوةضف نم قيرب أ
 اهرحيو اهرباهب رغواهقرشايندلا ذه لوقي لئاقا ذاو ءاضيبة دل كلا هيحاون نم ةيحاد لك يف _حاون
 دق وهاذاف تسطلا نم ضبق نيا رظنال تر دف تلاق تش ةيحاب يا ىلعمللأ بدبح اب ضبقاف

 دق ىلاعتو كرايتهلثا نا اما ةبعكلآ برو ةيعكلا ىلع ضيق لوقي الئاق ت هس ابطسو ىلع ضبق
 اهرشنم اديدش ايطةيوطم ءاضيبةريرح تل اثلادي يق تي رو تلاقاكرابمادكسو ةلبق هل ابل هج

 هيلا رظنأ اناوتسطلا يحاص هلوانف ينبا لمح هنودنيرظاتلاراصب ارا اتاخاهنم جرحاف

 رادتساوةريرملا يف هفلوا دحاواتخ متاخعاب هيفتك نيب محم تارم عيس قي ربالا كل ذب هلسغف

 ناوضركل ذناكس ايعنب | لاق ةءاسهدحنجا نيب هل دافهلمح مح رفذالا كسملا نم طيخي هيلع
 دمحاي رشبا لاق مث هينيعنيب لّيقوهمهفاملاريثك امالك منذا يف لاقوتلاقنانجلا نزاخ |

 تسبإادقوةرصنلا حيتافمكعمابلق مهعجمناو اذع ممرثك أت اف هتيطعادقوالا لءيبنل ىقب اف
 تلاقهثا لوسراي َُك ار ناوديلق فاو مدا“ وف لجو الا كركّذب دحا معسل الف بع راو ف وحلا .

 | ىلا رظنا تكقأوخرف ماحلا قزتاك هقري لد هيف لعد أف عضو ىتح هوح اقادقالجرتيأ 5

 1: | دقوالا يدل ىقباق هللا بييحاي رشبالاق مةعاسهقرف يندزيفدز لوقشي هعيصأي ريشي يبأ :

 انا اهلك تتامامل لي ولأاو شي رقميو تلقف يلق لهذوي داو عزل ينع هبيضف ملح ا ٌمدعيتو أ :

 وه اذهنا يموق نمدحا ينب رقبالو عتصيامي دلوب عنصو وىراامىرايتدالو ةيسويتايليف |

 لئاقو كسملاك عطسي هحي روردبلاك يلع در دق هبانأ آذاكلل ذكرا اهنيبعتلاق باجتلا جلا |
 مد اهيبادتع ناك ةعاسلاونيعج | نييبنلا ديلاوم ىلعو ب .رغلاو قرشلا هب اوفاط دقق هي خل اوقي |

 تفتلي لعجو ىشمو نب رخ . الاونيلوالا ديستناف يبيح رشبا لاق وهينيعنيب لبق وهيلا ضف



 | دبشو كتلاقع لاق نق ىقتولاةورملاب تكي قسادل ًادقف ةرخآ 971 فرشوايندلازعاب رشبأ لوقيو

 داز ةرملا كلت دعب هراجلو ىصمو هيدلوانو كتر مز فو كناول تحن ةمايقلا مويا دغرش كنواهشب

 يبصلا اذه ةمالاع نمكندالوياتي ًاريدلاامةنمأ ا!أي تلقدتي دح يف هنع لها ىضر سابعلا

 ارودت ًأروضرالا دءايسلا سب برض دق توقأي نم بيصق لع س دنس نما لع تي أ ارتلاقع

 دق العقل انماب رست ارواراب تلعشابتك مالا روصقثيأرو ءايسلا علب دقعس أر سماعطاس

 ١ ماسلا ىقلام وق ايث تيرس دقي دسالاةريعس مياة تأ رواهتح جا ترشدو هل تدج#

 سانلا ما نم اباشتي ًاروامل ليولا مما الإ نيولاو ةريعش تك - كلها ده ك دلو نم نابكلاو
 هباق جرحا م هيطب قشف بهذ نم سأط هعمو ديم يب ىفتت يمدوأوملا طخافاضابب مث دشاوالوط

 ءىتابيمأ ذاماي عفر دحار رح د رهدرد ترحأ ءابعو مرث ءادوس ةعك هنم جرحأف اقشهقشو 3

 هناال |لاقا ٠ مهما لف قطع طقيت ساه ا لدم كلا هدرع دب اشك ءاصيبلا ةردلاك |

 تاو دعاجتو ال ةعواماعا واسيتي داطخو الع كتوشح دقدت الكوم طعحو هللا راما يفتن ا١لاق

 ( كيعسمساع نملتلا رم عيس اماَق ليوم نيولاو كفرعودلب نم" وكعبت !نلىب وطف رشمل ريح

 دعا ءام وهاؤانةيرند ضرالا برص م 0 ىرحاهيو لقت م كفرعي ملواهنم حرحو

 | الا هحرحيتذرءنمامو قرغ دقهبأ الا" ت اهتامكتالا ءأملا كلل ذ يت هسمغم نبللا نماضايب

 ا سمعو مادو عتب يجد ربات ًاردقلو ةءلاث الا سعت اكةهجو ءوضتبأ ر
 كنيأاما اذهل اقهاعين ةدسلاو هيف فص سدقلا جورب كييف حشا ن لجورع ه«دؤرم لاق

 | نيدمم نع رمعج نب هناا دبعن د نع هلأ دبعىلا ندا تيدحلا!ادهىورايندلات ام !نم

 ٍإ ينبل لوم لم سب ديم نع يريد رلا د !يلا نع ىري ركلا نافع نس ديعس نع ىيحي ىلا نب دمح

 ربك آل اجت مالك حشا هرك ذه تدحي سابعلا يبا تعم لاق سادع ن١ نع لاس يلا نع موزخم
 وبا طفاشلا ورك ذام قيطاينب !يتافلوالا تي دخلا يد هوك دلل نديبلا تاق دعامهتورجب
 ةيس ما جر هما تاقورتكالا امين اةباور نم حااهسال مالعالا اورئاشنلا هءاتك يب ناطقلا نب

 طخ اهاوراع ىيراستلاهللا دبع نب لهس لاق بهاوملا و بهاوملا نع نيعلارولاو < رمو
 ا بجيل ةنمادماد طب كي ملسو هيلع هللا ىلص دمع قلح ىلاعت هادا ارا الطفاخلا يدادغبلا

 يدانيو سودرفلامستفي نأ نادخلا نزاخ ناوصر ةليللا كلت يف ى لاعت هلي رع ادعولي تاكو

 هذه هيي داحلا يبنلا هنءنوكي يدل' نونكل !نوزختاروللاناال أ ضرالاو تاو سلا دانم

 رابحالا بكن عادا ,يظيواريشب سأدلل جرحي وهقلح متي هيه يدلا هءأ نطب يب رتنسب ةليللا ٠

 هلل !لوسرد:ميذلا نونككاروتلا نأ اهحاطب وضرال اواهحافصو ءامسلا يتةليللا كالتي دونهنا ||
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 || ايندلا مانص رفشموي تحيصاوىىل وطاي عا وطايف ةدم أن طب يف ةليللارقتسيي سو هيلعهنا ىلص
 || معاتاو راجثالا تلمحو ضرال ا ترضخاف ريظع قيضو دي دش بدج يف شيف تناكو ةسوكنم
 ا جيتفلا ةنسلسو هيلعهنأ للص هّننا لوسرو ابيك لم ييتلاةنسلا كلت تعسف يئاح لكن م دهرا

 هللا لوسر ناب راس نب ضان رعلا نءيقممبلاو كه اويف يفاربطلاو رازيلاودمحا جرح او* جاهننالاو

 كلذ نعمكربحا و هديط ي لدجمل مد ؟ناو نييبنلا اخوه ادبعيفا لاق مسمعي 08
 م ١ ناو ني ريدايمالا تابع !كلذكو تأأريتلا يب ا اياوروىسيع ةراشإ وميهارب ايبا ةوعدانا
 ا طفاحلا لاقأهت أر تح ماشلا روعقمل ءاضا اروب هتعضونيح تأ ارزسوهيلعهللا لص هلا لوسر ٍ

 هلا لوسرما ناهننادبع نب قاع ع نع ىبحين:ماهنعو#* مكاهلاو نابح نبأ هحمتو رج نبأ

 ا نبا ءاور رذق هنااميطن هت لوف ماتل اروصقمل اضاروب يم جرح هتداوأمد تلاق سو وهيلعهما لص

 ةيدعهللأ ىخر سذ !نع هريغو يلنارمطلا ىور دقفانو يذم ١ رورسم ميسو هيله لس داو دعس

 ١ هج و يف اوس دح اري وانوصم تدلو ينايف ر ىلعيتم مارك نم ل لاق سو هيلع هللا ىلص بلان

 | انتدح ىف دعلا ناب ان مك اانتدح ككل ءاطعن سويانأ ادعس لاقوجراعخلا يف ءايشلا
 ا ادور اوت سو هيلع[ لص يلا دلو لاق للعلا ديعوب سابع ل! هيب نعرس أبيع نأ ن نعدمركع ا

 | يقبيبلا هجرحاون أعلم ناكتن ا شاذه ينال نيوكيل لاقوم ددعرظحيو يلطملا دبعكلاذ بجعاو |
 ا( ارورسم سو يلع هلا ىلص يبنلا داو اقر معن نا نع < اس عنب جرحاو+رك اسء نب اوهيعب وبأو |
 ١ حاعولا يو نانوتخع دلو مسو هيل هملا لص هما تي تيداحالا ترتاوت كردتسملاي محلا لاقانوتخم ا

 ( قلح مد 1 نا انبعتك ض عبي دجن لاقدنأ رابحالا بكن ءاسلب يبلكلانسالاقدي ردنبال
 (( سي رداو وتيتو لسو هيلع هلا ىلص دم مرح 1 نيدنف# ريدعافم ا وقل هدلو نم اينرشع ىت اوأنولغم

 نيعجا.ييلعهللا ىلص حلاصو دوهوىحيو تيعشو تاس وي وطولوماسو حونو |
 ٍإ بسلا نري عفط دنع نيالا موي وديا هللا لص داون بهاوملا يوصل كاملا يفاذكأ

 0 هللا يخر ءاقشلاهمان نع ف وعن نمحر لا دبع نع ميعنونأ جرحا اةيزمملا حرش يرجح ن رباةماللعلا ا

 1 الئاقح ميسق لهتساف ي دي ىلع عقو سو هيلعهننا ىلص هللا لوسرا دمة د 35 .٠ آتداواملت تلاقاموع

 ا ضع ىلإ ترطن ىتح برءملاو قرشملا نيبام يلءاضأو ءاعشلا تل طاق كب محرودلنأ كمحر لوقي ا

 ينع بيغ ة ري رعدفو بعرو ةملظ يتيتغ نأ تنل لع هممعص اود سلا تلاقمورلا روصق |

 | هللا هتعب ىتح لاب ىلعينم تيب دحلا لري لف تلاق قرشملا ىلا لاقي ت بهذ ني الوقي الئاق تععسف |
 أ تش ةدم [تل هال وةوبنلام العا يف يدرواملا مامالا تاقو#امالسا سادلا لوا تنكف ىلاعت |[

 | ديس تلمح دق كن 15 اف ليقفمانملا ينياتينا ' تيب ! اما تندح ماسو هيل هلأ يصل لوسرب بهو
 هسا وول
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 دساحلك رش نم * دحاولاب هذيعا  يلوتف ضرالا ل عقواذافةمالاءذه
 || ماشلا ضرا _- رم ىرصي روصقهنمت أر روناهنم جرح هناهب تمل نيحت ًاروا دم هيعمم
 يش اقاليل تناك و لسو هيلعما لص هللا لوسرب ةئم ١ آةدالو تدهس صاعلان  نائعمات لاق

 تكرت هتعضوامو "يلع نعقلل لوقايناو وبدت موهنلا ىلا رظناينناو رون الاتيبلا نمديلا رظنا
 نابلطملا ديعمدج ىلاتلسر اوموحتمل ن 0 نم ناككم هنع تقل اف ةنغج هت دالوةليل يف هيلع

 امو هيفاط ليقاموهب تلمح نيحت "اراجهتثدحو هيلارطنو مأث أف هيلارظناعدت ًأفمال الغلا راو دق

 ىحتومين لادن أ ددؤسلا ةراماهيف مسوتو دجنلا تايس هيف ى ًاردقولاقف هيمستنا ترمأ

 لوقي ًاشناومج اوبرعلا دوسي
 نادرالاب يطلامالفلا اذه * يناطعا يدلا هنت دملا

 نانشيذو بيع يذ لك نم * ىنرانملا دحاولاب هديعا
. 

 نايبلا متاش ءارأ ىتح

 ا امىلاةراشأ سو هيلعهتنا ىلص هعضو دنع رونلا اذه جورحو ف ئاطللأ نعي هاوملا يلق لاق نإ

 || ىلاعت _لاقاك كرشلا ةءلظ هبتلازو ضرالا لهادي ىدتعا يدلا رونلانم هب ءيمي |
 و نم أ وع عد م6 ما

 لبس ةقاوضر حتأ نم هلأوب يرنعي ثيرماباتك اكو دونرش نم كاد

 أيش لسن ودنذإب رونلا ىلإ ت مظل م مجري مالسلا

 ا صخاممىلا ةراتاوبهْلسو هيلع للا للص هعم جرح يدلا رونلاب ىرصب رودصق ةءاضا امأو |:

 ْ هللا لوسر دمت ةقباسلا ستكلاي ث ١ بعكز د م كلم راد اهنام هتوبب رون نمماشلا

 ١ ملسو هيلعهللا ىلح ان د ةوس تدب كم . رماشلاب هكلمو بركب هرجايعو -- هدلوم

 ْ ىلا ماشلا ىلا مسوهيلع هّلاىلص هب ىرسا ادهلو كلاملارئاس لبق هكلم يعش !ماشلا ىلاو |:
 مالاسلا هيلعميرع ري ىسيع لرني اهم وماشلا ىلا مالاسا هيلع ميهارع !هلبقرجاهأ5 سدقملا تيب '

 || هر لالج لاقركتدول لموديل لصدنا ىلييسلا ىورو*رشنملاور رتغلا ضرا 5 ا

 *اليصأو ةركب هللأ ناهسو اريثك هل دجلاو اريبك ربكأ هللا لاق هنأ اضيأ يورو معيفر ا

 ] ترهظو هتوين تاب « ؟ترطاقث سو هيلعهنن لص هللا بوس رداومان دامو يدروأملا مامالالاقو 1

 ليفلاباحصا ةصقانايي و انا, عاهربشاواناهرباهرهظأو ناش اهمعا نم ناك 55 تاي
 || ةيكل مدا مدارذ يسوم اجر لت لتقل ةكم ىلا هشيجروبج يف ةشدخلا ضرا .رانم يتاجهلاهدقا |

 ١ ءاعنصب ىنبف يشاجتلا ىلاايزتعم نه أ ىلعىلوتس احايصلاز نب ةهربا نا موقركذ ف هبيس يف ف اتخاو |



 يع اف

 | _لدمل اههحواهدييشت يف غلاب قحىش خلاب تح يشاحسلاو رمديقبأهئانب يف ناعتساو ىراصتلل مدلل ةسيئك أ

 تدحافم شي رق نم ةنانك ّيِنب ضعب الكي هم لا لخدو برعلا هتركماف هيلا ةبمكلا مج نع بررعلاب
 أ مهبراف ةيعكلامدبيو اشي رق ورغيل ةشيحلا شيجو ليملاب هدجنت 2 يشاجدلا ىلا كاف

 أ هيف نفدق س مخمل, لاغروبا تامو سمضلاب هلزن تح ةكمىلا البلد فئاطلا نملاغراب اذه

 اورم شي رقراجت نم ارمب نا هيبس لب ورح . الاقو سمنلابموجرملاربق وهف ءرعق برعلا تمر ف
 |! ةافةعيبلا تقرتحاهمهع امط لمعلا اراباودقواو اهتانفباوإ أولزمد رجلا ٠ طاش ىلع ىرا هنلل ةعيدب

 | رهو موسكمنباو حايصلا ني ةهربا ممليعلاوه تيج ذفناو ةبمكلا نم دهيلوةكم نيبسيل يشاسملا
 وباونعأا ىلعهشاج سحاص ةهرباو كلم اوه يتاحبلا ناكودوعةمنب دوسالاو ليح ارش نبأ

 || مهمدقتو زاجما يذاولرن تح ليقلا عم شيل اناوراصدداوق نمدوسالاو رو هريزو موسكم |
 ا اهضعب دلقدقو يلطملادبعا ريعباتنام حرسسلا يف ناكودكم حرس قات اع دوصقم نب دوسالا

 || دقو كي ا رنيح ينتبجع | كك دق ةهرب اهل لاقف لبا !يدل ًأسوةهرنا !ىلااهسجا ايسو نأكو حرفت

 ا هيف ينل آت فدل نيدو ك نيد وهات ةبمكلامدهال تكح لاق لو لاق كيم ن آلات دهز ||

 |امق ةهرب !لاقه كدم هعنعت يريغبر تدبلاو لبا برادأ ب لطملادبعلاقعكالب ايف يبعل سو

 || لابجي باطملا دبعاهزرحاداهذح ًايدوعل اًئريتمهلنا باطملا دبع ىلع درو ينمهعنعأ ن ناك

 لوقي لمجو بابلا ةقلح دحاه ةبمكلا قت اوةكم |
 ْ كالح عيماف كح مح * ؛ ءرلا نا براي ا

 ْ كلام ادنا ملاتو # مهيلع تمام ال
 كالادب ام”ماك اتيمك 5و مهكرات تك نا
 ا كالالحاوكيتناو وزغلا اود * ارا نمس جراب ععمأ
 | ىاكالام هنا متنا ربآ * هتاف تلص نرش

 ا / كلايع اوبسي يك ليعلاو < ممداأاب عيمج اورج ا
 ظ مدقا هنعلدعاذاو مج امرا ىلع تعب اذا مهعم ليعلاو ينم قي رط نم ةكم ىلا شدا هجوتو ا

 ا بلطملا ديعهلاق لب ليقوشلا ذ يف دوعسمنب بيطلا وبا لاقف سمغملاب اوفقوف |
 ْ روفكلا الا نهب ىرامي ام * تاعطاس انور تاي نا

 روقعم هنأك يوعي ”رما * ىتح سمخلاب ليفلا سح

 يقام انضراب ةبي رغم ذهنأ بلطملا دبعلاقف رجبلا ةيحان نم تلبقا دقريطل اب ةكم لها رصب و

 | الفةراجت اجر اواه .ريقاتميف لراكو بيساميلا ءايشالاهناو ةيزاحح الو ةيماهتالو : ةيدجت



 ا«
 || هقيرط يفتاف نب لا ىلا عجروةهر عجروةهرب !موقلا نم تلفافاركله تح - «ييلعاوتقلا موقلا ىلع تلظخا 0

 مهيلع جريح حعتسأو مهنع موقلا رب ا رست الو تالهىتحوضع وضعه دسج نماطقس نأكّن ادعب

 بلطملادبع_لاق
 نك تب براي *« اك اوس مل وجرب ال برأي

 ا اك ارق اوبرحي نا مهعتما * اك اداع نم تيبلا ودع نأ

 | افكار داعف اوككه ىتح رامخالا يتخ دش دق مبعيج دجوم مربح هيت ًالشادبعهنباتعبو

 | لاوما قوأ تاكف مطاوما اوذحاو هباحصاو_رلطملادبع ردايق هريحاف بلطملا دبع ىلا

 نوقب ارجترم أتاه _بلطملا دبع يب

 الابجالا ةكمب اوعر دقو * الايفالاو شيجلل تعتمتنأ
 الاصقم محرما لكو * الاقلا مهنم انيثح دقو

2 ُ 
 اموي تميس دعب دلو همال ةكي هما نط يالا هنامز يناكهدا ليملاةصق نيملوسرلا ةيآو |

 مورلاروهت نم قفاوو لوالا عير رهش ن مرش .اثل!نينتال 'موي يدهيبا توم دعب و ليفلا نم

 ؛| نايربطلارنمحوب !كحو ناورشونا نب رمرهكادمنمرشع ةيناتلاةنسلا يب ط ايش نمنيرشعلا
 : ها لص هتي ؟تناكف نا ورشوناك لمنع ةمس نيعب راونيت تل ناك ملسو هيلعهللا لص هدلوم أ

 | ىلاعت هلا ميكلهاد اوقرتساو اوبسل اورفلف ول مهنا اهدحا نييحو نمكلذ ي لسوديلع |
 | شيرقل كي ملا يناتلاو اديلوو ال يبسلا هيلع يرجي نا 1-وهيلعهتتا ىلص لوسر ةئايصل |

 ؛أ دباعنيب نم اوناك ميال باتك ل هام امو مهلع لييعلا باتا عدد هب نوقتسامدلأتلا نم
 ْ روهظ نم هللاهدارا اكلذ ناكر كلو ةعجرلا نم . عياموةقددرلاب لئاق وأنتو ني دتموأ مص ْ

 | برعلاب رشا امو محلل كسموت الصلاة لبق اباعجيإ ةصكلل امظعتو ةوبنلل اسيس انما كاسالا |
 ا شي رقل اوب ادو نسال ةيسدعمر - تدازو هو.طع ًاومرملا اوبيبت ليقلا شيم هللا عنصام ا

 || ليفاا نأ ت ناكفايطعتوافي رشت مودأز ازفمثودعديك ماعكو مهنعل !تاقهشأ لهأ اوئاقوةعاطلاب |
 دعن وهتوبب نمز يف ملسو هيلعدقلا ىلص هللا لوسر رصاعدقو حاط لكل اعفادوعان لكل اعدار
 || ىرعلا دبع نب بطي وحو ماؤح نيريكح مهنم ل ايبابالا ريطو ليملا اهدهاتةعاج هترح |

 | تارابعب سكلاو ريسلاو ريسافتلا رم ريتك ةروك ذم ليقلاةصقو تا ةيواعمىب لفونو
 اناويدرواملاةرابعن نم طاب كا رءاملاي ركالاميشلا اهرك ذوةرصع#و ةلوطمَي راقت |!

 ملسو هيلع هللا ىلع يبنال ةي ؟اهدعي كذا رابط عيدوسقلا اتافيت سال هذه لق ترتخأ
 | مساوملايف فراعملا فئالل هياتك يرىلبملا بجرزبإ ١ طماخلالاقو* هيف نامل بسنا يعف
 هس ا م مم سل مخ سما
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 يسيل سس سس سم وسم سسوس حس سم ص سم سمك سمج سم ل سس سس سس سم سس سس يع سبع مح سبب سس يدل سي مسمر
 م سهم مس سس ا سم سس ممم سس ب م سي سطس مآ

 رشعيفاثنيثالا موي دلو سو هيلع هللا ىلص هناروهخجلا هيلع يذلا روهستملا فئاظولا 2م ماعلا

 هنأ ىلع نورثكالاف سو هيلعهللا ىلص هت دالو ماعامأو هريغو قاس نب !لوقوهو لوالا عيب ر

 ةئطوت ليفلا ةصق تناكو موي نيسمخب ليفلا دعب دلو لسو هيلع مل ىلصدنا روهشملاوليقلاماع |

 لاقفهباتك هي كلذ ىلاعتدسا صن دقو م توديلع هللا ىلص هعتعب وهروبظل ةمدقلو دتونإ

 ليكشت يف "هديك لع ملأ ليفلا باعضأب كبر لف فيت ملأ |

 لوك أم ينصت“ ملف ليج نم ةراجحج ميم ليي اد يَيَع لدا

 لدي اذهوباطحلااذه معم نمل ريرقت ماهفتسا ليفلا باحصاب كب رلعف ميك رتملاهلوقف
 3كم لهاو شي رفاصوصح برعلا نع هلع ىنخيال امم هنا وهب مهتفر عمو مهنبي كللذ راهتشا ىلع

 ليفلادئاقتبأ ارةشن ةشئاعتلاق دقوةرئاسلا راعت الأ دع هيعاولاقوهوفراعتو مهتيب ريتش أ رمااذهو ا

 تسب مارتحاو اب ارثح اوةكم ميظعت ىلعل ديا ةصق 0 هذه يو نامطتينييمحاةكب هسئاسو !

 هنأف هتلاسرو هتوبن ىلع لدن كلذ بقع وهيل لص يبللا ةدالوو اهيفيذلا هللا

 هدلومو هنطوموهرإبلا اذه ناكوهيلاةالصلاو همجحو تببلا اذهميطعتب تعب لسو هيلع هللا لص

 ىلاعت هللا نا ٌمىذالا نمهتمدرلابا اهركهنم جورحلا ىلإ هللا ىلا مهتوعد دنع ءموق هرطضام
 مهتعافعو مهقلطاو مهيلع“ نمم هلها باقر كالموةونع دليلا تالق ريق مهيلءدلحدا ةمهمرفظ

 ةحعص ىلع لد امو دعي نمدتم الومايادكيلقودلبلا اذه ىلع لسو هيلع هللا قلص هيبن طيلست ناكو 1

 لاق م ةتماوهلوسرهيلع طلس مث هكلهاو ىذالاب هدي ري نم هنع سيحمللا ناق هتوين
 هللا لوسر نافنينمأوملاو هلوسراهيلع طلسو ليفلا اًدكَم نع ىسيح هللا نا نال سو هيلع هللا ىلع

 هيلعمللا ىلص يبتلاركلا اذملودمارتح رح اود ركتو تبا مام مدا هتماو سو هيل هنا لم .
 ةيلهاجلا لها ن ناكوةبمكلا ملخعت م ولا لاقو ةبعكلا لحتست مويلا تلاقم لع تنل موي لسد |
 هلوسرفلا | طاسق جملا كسانم ضع رييغتوك ارشلا نم اوعدتاا ليعامسا ومهارب ١نيداوريغ ا

 وفاعل اوهو فيدخل ميهارب | نيدىلا رمالا اودروهلكك لذ نمأ اهوربطقةكم لعدتماو

 مهلعنو مهيكزي وهتايآ مهيلعراتي مهتمالوسر مهيق تعبي نا تعيبلا ءانب دنع ليعامسأ هنبأ
 هلوح امو تنبلا ربطت فاضوالا هذه ليعامسا لو نم ادمجميمهللات هيفةكطاو باتكلا
 ىلاعت لاق اك تييلا ىنب هلحال يذلاديحوتل اوف يدحلا يهاربا نيدملارمالادرو كرشلا نم

 نيم يقي اوطو انيش يب كرشآل نأ تميلأ ناكم يع اريد ناوي
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 ا رو شار« ع ما أ

 | ةبوقعناك اهنافكالذدعب تيبلا ىلع ةطمارقلا طيلستاماو ١ ىووهسا | مك هاو نيمئاقلاَو

 لمت ناك 5 هتراي زو هم نم سأنلا عنو هضقنو همدهملا اولصيملو سانلا بوبذ سي

 اولتقو بايلاو رح !اوذح !ةطمارقلاو هم نع سأدلا فرسوهم دهىلعاوردق وأ ل ايقلا باصصا |:

 ؟ ةياكلاب هم ده ىلعا ور دقال و ةيلكلاب هعح نم نمانلا عنمنم | وكشت لو مهل اوما موبلسو جماح لا م

 تييلاو مرارس افشكو مرات سا كتهو ملذخو كلذ دمها مذا مهنودعقي ليقلا باع ا ناك

 تااذنم يشل اطيب ملدلا ةالصلاو راتعالاو جيلا وةراي رلاو ميظعتلا نم هلاح ىلع قام طعما |

 يأ اوداع#نيد لاى طعا اوعادقب !ىتح قارعلا حاجتجاو 0 مهنأ #هرم أةياعو هنو هللا ف هنع

 ل ريال طودعت اق هنيد نك 0 _ م *اقياعن يمول !هدابع حتت ىلاعت هللا لري حورجت حلادبعأو

 موقي للاعت لاق < كاذ لععومار اق أي تح فنحن ره مر مصب ال ملسو هيلعدللا لص لت ةمأه
 : رام 2 ١ ماس يو 35 ٠ مه 2 ع

 ةركواو“ رون متي ن أ الاخ أقر ا «”ميهاوفأب ا اوئفطي نلف نوديري

 تعد دلأ شط مرر قل نب 2و ىدهأ 1 ةلوسر لس ايِذَّلَأ ره نوُرفاكْلا

 رجعي وحي تييلا' ههرأ !( وديلعمللا لص يهسأ ربحادن نوكأ هرككول |
' 

 كالاذورح يف هتراحت نوقلي وة تلهب رك ىح كاادك لاري الو + جوج أ مو حوج أي حو هر داعب

 ىلع رس سؤ ضل يب ىتس الفمباك نيئنؤملاحاورا 3 ةئةيلحاحي ردات نادعب

 دعيو ريخأ ن ىتالو ناع !الوزأ رقضرال يقيد بفساملاو رودملان نم ّن وغلا

 ١ نا ةيوبلا ةريسلا يلد *ةيحررأ ااكيجتنا سادلا رار رش ليعال ١ موه الو ةعأ ؛لاموق كلذ

 دبع 1 رعع ىل نمل داتو وديلع هلا لص دي دالو دلع تسكت ماصال لاق لعأاملا اق كب آفدلع هللا . 9 ١

 رادح نماتصعتو دج ترح وابكا 5 تادقم ماصصال تيأرف ةبعكلا ي وه تك

 ماصالاةدابع ل. ربطي و رادكلا هديل يدلار العا اد لادإو لوقي الل اق ةيمكلا

 نديرو لقوت بكر ةقرو مهنه شيل رق ىف أرمب ١ نامدقلو مم اعلا كالملأ ةدابعب سه أبو

 هلنالوسردل + دلل ه اعاول ادم مس ىلأ نوع دلع اونأكسشب تك مليا دبعو ليف نب ورم

 ابالقنا بالشام دلا> ىلا هودرأ هوذحاف تالذاو ركناف ههجو لعاكسدوأ أرخ لس هيلع ىلبص

 مندل اهب باطاجيات ةايمامهمةعب دش أ ةتادحرمال ادهن اولاقعةنل اتلاث دك لق اه ودرتافينع

 لوقيحاتر رمراهجل كلو ؛ مصلا فوجزءادتاحمع مفر كش ٠ ءنعأيي ةءلأي ودرعأ َِن هرعت و ا

 ب لاو قرشل لاب ضرالا جاش عيح * ل درو ترانأ
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 | ماياةثالت نكت موس و هيلع لمعت دالوتليل حرفلا نمي تب رطضاو ةبعكلا تلزلزتو
 || ياسجتراو *#لسوهيلعشا ىلص يبنلا داوم نم شي رفاهت أرةمالع_لواكلذن اكونييلايلو

 هيف لمعت ال تيحم ماكحالا ةياغ يف ءانب اييبم ناكو ن اورشون !ىرسك نوب ا قشاو برطضا
 آاعاو هئابب يللخل كلذ سلو ةفارع ارشةرشع عب رأ أ هنم طقسو لئاهتوص هقشل معو سووا

 داراديشلا ن ناىوري *ضرال ا هجو ىلع ةيقاب مل -و هيلع »نص هيينل ةي !كلذ وكي ناهقادارا |
 ا ةمالاسإلا . اوه ءانبم ديتال نينم ملا ريمااي ىكمردلادلاحنب بيري زودل لاقف ناويالا مده

 || تدح رانلا توبي نا ىرسككس راف حاص بتكو اطل اهءادح د اةيا مه سراد رااثثتدحو |

 || نأكةسباي تراح تي ةواسةريح تراغياتضاغوماعفلاب كلذ ليقد شوقا كا :
 ا مسقلا نمنابكلا بابي ناذبوملا ايؤر تمدقلو ايعاستاةدشعم ءاملانم“<يشاهب كيبل |
 أ هليا يفر سايعلا نع ركاسع نءاو بيطخلاوينوناصلاو قهيبلا جرح ابهاوملا يبو لواللا ا

 | كتي ار كلتوبنلةراشا كدي ديف لوحدلا ىلا ياء لوسراي لاق لسو هيلع ىلص يلا عدنع
 تنك ملسوهيلعمللا ىلصلاق لام هيلا ترد اهتيهل كعيصاب هيلا ريشلم رمقلا يعامت دهم يأ

 0 تف نع اهيااهيفو *سر مأتم ريع ن نيح هتبجو معم و * بلا نعينيلي و ىتدحي وهن دحا |

 1 هنئأىلص هديعنأ صئاصخلا يف عب - .نءاركذ و“ دلواملو' يراكُت سو هيلع هللا لص هنأ يرابلا

 : دعت هيمست نا ىلع كلمح امدل ليقأ دهم هدح ماعم اخلو *«دكل 11 كي رحتب كرحتب ناكل هوديلع

 هءاجرهللا ؛ققح دق ضرالاو ءامسلا يح نا توحر لاق كيموقالو كن كاب! *امس' نم سبل ,

 ا 2 مسو هيلع هن هلل ىلص بلا دلوم ةصقق ءارشأسأنلا عاّتجا يف لصف 9

 | يف ماع لكلعقي اماننامز ي عدتبا ام ردح نمو ىوونلا حيش ةماش وبامامالا لاق |
 | رورسلاو ةئيرلا رابظاو فورعملاو تاقدعلا نمل ءوهيلع هللأ ىلح هدلوم مويل قفاوملامويلا ْ

 | هميظعتو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةبحم رعشم ءارقدلا كاس جالا نمديف امم كالذناد |
 يدلارلسو هيلع ىلص هللا لور داجيا نمدت مام ىلع لاعت هلا ركشو كلذ لعاف باقي 1
 ا لازال مهن التلا نورقلا دعي تدح داوملا لمع :رايوانعم !لاقو *نيملاعل ةحردإسرا :

 | عاوناب هيلايل بن وقد ءتيوو دلوملا نولمع رابكلا 2 ردملاو راطقالا رئاسنم ماللسالا لها [
 لاقو * ميم ضف لك هتاكر ري نه مهلع ظبي وك ركلا داوم ءارقب 2رودتعي و تاقدصلا :

 متالولا ن ولمعي ومالا لا وّةالصلا هيلءد داوم رمي نولفتح مالسالا لهالازالويف الطسقلا

 نوننعيو تاربملا يف نوديزيو رورسلا ثوريظي وتاقد.هلا عاوناب هيلا يف نوقدصتي و
 ا سس سس تمس حيسم تيس يسب ص ع م م م ا م عج د ع وج جيم د مع اي سس



 لااا م 6

 ناما هلا هصاوخلا نم برج امبو يم لضف لك هتاكر ب نم مههلع رهظب و مركلاه داوم ءارقب

 كرابلا هدلوم رهشي ايل ذحتأ ًارما هللا حرف مارملاو ةيغبلا ليدب ةلحاعى رشي وماعلاكلذيف
 لظعملا ثازملا ةءحرت يف هحي رات يف ناكلح نبوي دلارسعت رك داماتهيكذن نا س ًابالو*داا دايعا

 هلفأ همحر لاق لسو هيلع هللا ىلص يبنلا داوم يف هلافتحا نم لب رايح اص ني دلا رقظم ديعس يبا

 فصولا ناف سو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم هلافتحا ماو تاريملا لمفوةريسلا نسحب هح دمنا دعب
 هيف هداقتعا نسمي اومعمدقاوراك البلا لها نأ وهو هنماهرطرك ذب نكل هب ةطاحالا نع رصقي
 ةريزحلاو لصوملاو دادغب لثم لب را_:نمةبيرقلادالبلانمهيلالصي ةبس لك يف ناكف
 ءارقلاو طاعولاوةيفوصلاو ءابقفلا نم ريثك قلخ يحاونلاكلتو_جتلادالب و نيبيصتو راسو

 كريدلا رفظم مدقتي ولوالا عيب ر رهش لت وا ىلامرحخلا نمن ولص ونتي نول اريالو ءارعشلاو

 اهم رثكأوةبق دير شع رادقم لمح, وتاقبط سه وا عب راةبق لك ب شحلا نم بابق بصنب
 أأ بايقلاكلت اوني و رفص_ لوا ناك اذاهةيقدحا و لكل هتاود نايعاو ءارمالل يقابلاومل ةبق

 أأ نمو لايحلا باي رانم قوجويف اعالا نم قوج ةبق لكي واو دعقو ل جتنا ةخاعلا ةنيزلا عاوناب

 سانلا شياعم لطيتو اقوج اهيفاويتر ىتح قابطلا كلت نمةقبطاوكرتي ملوي الهلا باهتصا ١
 ةعلقلا باب نمةي وهدم ابقلاتناكومبي نارودلاو جرفتلاال ا لعد ملى يياموةدملا كالتي

 || ىلع فقي ورصعلاة الصعب موي لكل زغي يدل ا رفطم ناكة نادملا ةرواحلا هاقناخا باب ىلا ا

 /(/ هاقناخحلاو تبي وبابقلا يف هنواعفيامو ..تالاي> ىلع جرعتي وم ' أنغ معسل واهرح - 1ىلاةبقدبق ةةبق |

 | امعنازكم رولا لبق ةعلقا ا ىلأ عجرر؛ م ديعتي حمه دلأة الص سيقع دك رب واهيف عامسلا ل ام وأ

 ا يدلافد دايتالا لحال هرش ع يفات قد وررشلا نمات يف ةم هلم ناك ةداوملاةليل ىلا ءوي لك 1

 || مصولا .نعادن ازاريتك اني معلاورقبلاول اياللا نمحر نيمو دلوملا اق ناك اذاقهيف

 | في نوعرشي ناديا ىلاابيق ايوتح يمال اويفاءالاو لوبطلا نم هدنعام اععيمج اههزو |:
 || نأ دعب تاعامسلا لمع دلوملاةليل تاكا ذاف ةفلنحملا ناولالا نوضيطن و رودقلانويصتي واهر |

 ناتععت ابعل يو و ريتك ء يبت ةلعتشلا امرعتلا نمديد نينو لدي م ةحاقلا يف برع 1 يىلعي :

 || لجر هئارو نمو لعن لعاهنمة دحاو لكل محت يتلا ةيبك رمل عوعتلا د :مكلاذ يف كامرا وا أ
 | علملا لزن ادلوملا موي ةحيبص ناك اذاه هاةداخا ىلا يهتمي ىتح لغمل اريظ ىلع ةطوبرم قواه دنسي

 | دحاو لك نوعباتتم موةحقب مهم صخش لكدي لع ةيدوصلا يدي لمماقتاحلا ىلإ ةعاقلا نم

 | نايعالا مسجتو ءاقنالا ىلا ل زي ّتهددعققحتاال ريتك ءيشكللاذ ن«لريف رح ألا ءارو

 بتح جرب نيدلا رفظملبص دقوطاعولل يمركب سدي وسادلا سةريبك ةفئاطو ٠ امؤرلاو

 لاا ص ل ا ل ع بيبسي معيب - صوب

 ْ مح



 وهو ناديملاىلا اضيأ جربلل ىرخ خا كيبابشويسركلاو سانلا هيفيذلا عض خوملا ىلا كيبايشهل
 ىلا رظني ةراث وهوراهتلا كلذمهخرعي وددجلا هيف عمن هعاشتالا ةياقفيس ريبك ناديم

 كلذ دنمف مهضرع نمدنجلا غرفي يح كل ذك ل از . كوم اعولاو سانلاىل ةراتودنجلا ضرع
 دحي ال ريثك ءيش زيحلاو ماعطلانمهيف اماعاطايس نوكي و كيل اعصال نا ديملا يف طامسلا مدقي
 طظعوو ضرعلا ة دم يفو يسركلا دنع يع تجلا سانلل ناحل يايناناطاوسدعو فسر الو

 هركدانم دق نم مسوملا ذهل جال نيدفاولاو ءاس ئرلاونايعال ا نمادحاو !دحاو بلطي طاعولا |
 لماكت اذاف هناك ىلأ دوعي مم هنمدح لم لي ارشاد ءارشاو طاع وميلا

 ىلا كلذ ىلع ن وأ ازي الور ا د ىلا لما ىلع نييعتلا عقي نم. هنماولمحو طامسلا اورضح هلككلذ
 دقوةتس لك يف هب د اذكهةركب ىلا تاعامسلا لمع وكاهةليللا كلت تيب معاهدعب وأرصعلا

 ناسنا لكزهجن مسوملا اذه نماوغرف اذاف لوطي ءاصقنسالا نال_لاخلا ةروص تصحل

 ةمالملا رك ذو * ا ةرايعتهتلا ةقفنلا نمائيش صخعت لكل مف ديف هدلب ىلا دوعلل |
 ناسلت بحاص ىسوم وحاب |ناطلسلا لما بيطلا حف هناتك يف يرقملادحاباهشلا |
 لافتحالا ةياغلسو هيلع ىلص هلئالوسر داومتلبل لفتي ناك ةرحطا نمنماثلا نرقلايف |

 حاورالا حار باتكن علقنو هلبق امورصعلا كلذيف سل دنالاو برغملا كولم ناك مك

 روك ذملا وانا ىلوملا ن أ يشتلا هللا دبع يبا ظماحلل هالك نايقعلاو ردلا من ب باتكو

 ةليفح ناس نم ةروشم مالسلاو ةالصلا هيحاص ىلع يوبنلا دلوملا هم فكرك ا

 دئاسووةاشومطسب وةتوثبم يبارزو ةفوفصم قرا نم تغشاف ةماعو ةصاح سانلا اهيهرشحي
 اريترصيملا اهلاجي بابقلاك ةبوصدم رخايمو تالاحلاك دئاومو تاناوطسالاك معثوةاشغم

 سفنالا اهيهتشتف ةمدغللا عيبرلا راهزا اهنأك ةمعطالا عاونا عملا لع ضافي وباذم

 بيترت مهبتارم ىلعاهيف سانا بتر رماجي و حاورالا اهايرن_-حطلاخ و رظاونلااهزلتستو
 قطصملا حادماب نوععملا لفلحي كلذ بقعب ولالجال اوراقولا ةهبأ ميجا تلعدقولافتحا
 نمونف ىلا نف نمأهيف نوجرحجيمات الا نع عالقالا يب بغرت تارفكملا مال كاوةال اا هيلع

 : ناطللاو بقا عامسملاحاترتو س وفالاهل برطتامكللذ نم نوت ايو بولس ىلا بولس

 ةاللص كانه ىلصي ىقح ععسم وهنمى أرع كلذ لكّوهيفهسولجأ دشا كيسدلا هسلجم قرافي |
 هلأ ىلعا هتلودعايا عيت كيس ملسو هيلعهننا يلص ىلص ىئطصمل ا رإومةليل يفت بولسال !! ذه ىلع سيصلا

 اللا همايا يف ترمدلومةليل نمامو تريم ال يملا هعدص كلذ يفهل ركشو نييلء يف هماقم ى اعت
 ميظعلا لفحلا كلل ذ يف معسملا ءىدتبي ام لوا سو هيلءهلثا ىلص يفطصملا يدم يف اديسعق اهيف ظنو



 »* راصتخاب بيطلا ع ةرايعتهتنا ةليلل اكلت يف ىلعلا هماقم ىلا مفرامداشنأ ىولتي مه داشنأب

 وه لهو عرشلا تيحنمهككحامل والا عيب ر ربشيف يوبنلا دلوملا لمس ن علا سلا مقودف
 سانلا عاّتج اوه يدل دلوملا لمت لص نأ ي دنع باول اوال وا هلعام باتي لهو موم ذموأ دوم

 لب رأ بحاص لهملاك لذ تدحأ نم _لواو لو هيلعمللا ىلص فيرشلاهدلومم راشبتسالاو

 رانيد فلاب كلذ ىلعءزاحاهريدنلا ريشلادلوميف ريونتلا هامسيوبلادلوملاي الدلة يحد ||
 بص

 : رمل! نم لبق ب ناكو

 ةعيبرهعجوز تكحو» هتاقدح تسوسملك اذهراتي داعلا بتال ةس لك يزاحطلا بردب

 نا نمريح يفايلاب قدمت اوممارو ةسحاب وت سيلا نآأل لاقفكلل ذى هتيتاعف تلاق مارد ةسمح |

 هلل معف يوبتلادلوملاب ينتعي نيدلا ني زنب نيدلا رفظم ظعملا |مكل مدجوف ةئاتسو عبرأ ةنس

 || اهيفلاق يواتنلا يواح هب اتكيفابتي أر دلوملا لمح يب دصقملا نسحاهامسةلاسو ضويسلا ظفاحللو

 | يعقواموطس وديلع هللا لص يبلارمأ ًادبميةدراولا رابحالاةياورونآرقلا سرسيتام5 ءارقو
 || عدبلا نم كلذ ىلع: داي ز ريغ نم نوهرصني و هدولكح ًايفطاعم ل دعمت تاي آلا نمهدلوم
 أ حرفلا رابطاو سو هيلع هنن ىلص يبتلا ردق يطعت 1 رم هدام اهبح اص اهيلع باتي يتلا ةنسحلا

 | داجعالا كلولملا دحا _:ريكتك نب ىلع نيدلانيز نبا ىربكوك ديعس وبا رفطملا كلملا
 | نبالاق نويساقسسب يرمظملا عماخلا رمعيدلا وهوةنسح را هل ناكوداوجالا ءاربكلاو
 !/ لتراكوالئاهالامتحادب لفنحي ولوالا عيب ريفي رشلا داوملا لمعي ناكم كي ران يف ريخكأ

 ,| نب باطحلاوبا ميشلا فص دقو لاق ءاوتممرك اوهللا همحرال داعاملاعالقاعأ لطب اعاجت امهش |

 1 دوم ةئاوسو نرت الن ةئس كع هلي دع دعب 2 ١رصاحي وهوت أمنا ىف'كألملا يف هتدم تلاط دقو 8

 ضعب يرعلقملا اطامس رصح نم كح نامرلا ارم يف يزوحلا نا طيس لاقو +ةريرسلاوةريسلا |
 ةئأامو ةجاجد فال ا ةرشعو مغ سس اارفالا ةسح ططايسلا كاذزذيدع هئاديلاوملا |

 "أ دلوملا يف هددع رصحي 2راكو لاق ىولح نح بلا نيتالتو ةيدب ز فلاةئاموسرف أأ

 | رج ىلا ريطلا ىماعامس ةيعوصال لمعتو رئاوجلا مل قطي و هلع مط ةيموسااو ءالملا نايعا |
 .| ةفايض راد هلناكهرادي دملا ةئاتالت ةنس لكي داوملا ىلع قرصي ىأك و مهعه هسفن صقريو ١

 | راني داملا ةئامةنس لك بس رادلا هذح ىلع ىرصي ناكم ةعص يأ ىلع ة هج ي'نم ىيدعاولل |
 أ هايملاو نيمرملا ىلع فرصي ناكورانيد ماايتئام ىراسا ةن- لكي

 أ يوايال ظيلغ سا درك نم ناك ه صيقنا نيدلا حال صرصانلا كاملا تحا بويا تدب نوتاخ /

 || ةيحدنب باطحل ا يلا ظفاحا ةمجرت يف ناكل خ نب لاقو#نيكسملاوريقفلا عداوانقماب و سبلا
 | لب راب زاتجاو قارعلاوماشلالخدف برغملا نم مدق ءالضفلاريهاشمو ءايلعلا نايعانمناك |

1 
! 

 1 ا

 ا
 إ



 سي 2 6 0 ل م ع

 - مج د يوسع هم

 ىلع ءانمعس دقو لاق راني دفلاب هزاجاف هسفنب هيلع» ارقوريذدلا ريشدلادلوميفري ونتلا باتك

 نم ىلع در يطويسلا ظفاخا مالكى حتنا ةئامسو نيرشعو س + ةنس يف سلاهمةتس يف ناطل لا
 لضفلاوبارصملا ظفاح مالسال ازهش لئس دقو لاق ليوط مالكي ةموم ذم ةعدب دلوملا لمصنا معز
 | نمحاصلا فلسلا نم دح نع لقنتملةءدب دلوملا لمح لص ا هصنامم ب اجاف دلومللا لمنع رجم نبأ
 أ بنجتو نساحلاءلمع يف درج نف اهدضو نساح ىلعت لا دق كلذ عماهبكلو ةتالثلا نورقلا |
 يفت ئاموهو تباث لصا ىلعاهجي رحت يلربلخ دقو لاق الفال 0 رمو ةنسح ةعدب ناك اهدض |

 ملأ ف ءارو ثاعموي نوموصي دوههلا دجوفةني دملامدق لسو هياعدنأا ىلص يبنلا نا نم نوح صعلا ا

 ملسو هيلع هلنأ ىلص لاقف ىل اعتدنا اركش هموصن نت ىسوم ى جيو نوعرف هيف هللا قرغأ مويوهاولاقف ||
 عقد وأ ةم ءادسا نمنيعم موي يف هب نمام لعهلا ركشلا لف هتمدانةسبف كتم ىموعىلو! نحن |

 مايصلاو دوس اكمدابعلا عاوناي لصحي هلثركشلاوةد- لكن م مويلاثلل ذريظب يف ثللذ داعي وةمتن
 نا يغينيف امه ىلعو مويل اكل ذ يف ةمحرلا ين يبنلا اذه زوري نم ٍظعا ةمعن ياوةوالتلاوةقدصلاو ١

 دلوملا لمعب ياي ال كلذ ظح اليل نمو ءاروشاعموي ف ىموم ةصق قباطي ىتح هنيعب مويلا ىرحتب |
 هلم لصاي قلعتاماذيف هيفام هيفو ةدسلا نممويياىملا هولقنهموق عسوت لب رهشلا نممويةيعأيف ||
 ةوالتلا نمهرك ذم دقن اموحن نم ىلاعت هنن ركشلا مهفيام ىلع هيف رصتقي نا يغبيف هيف لم اماماو ا

 لمعلاو ريخلا لسفى لا بولقلا ةكرخلاةيدهزلاو ةيوبنلا حتادملا 2م ءيشداشن اوماعطالاو |

 احايمشالذ 2 ٠ناك املاقي نا يغبيف كاذريغو وهللاوعامسلانمكالذ مبتياماماوةرح الل ||

 ناك ايهموهب هقاطلاب نم بال مويلا كلذب رورسلل نيعتي تحب |'
 ا ام اذكو مهعفاهوركموا امارح

 | يتييباا هجرخ اموهورخأ ؟لص [ىلعدجي رح يلرهظ دقو تلق يطويسلا لاق ها ىلوالا فالخ ناك
 بلطملا دبع هدجن ا درودق هنا عمةوبنلا دعب هسفن نع قع لو هيلع هللا ىلص يبنلا نا سنع

 يبلادلعف يدلا ناىلع كلذ لمجصف ةيناب ةرم داعتال ةقيقعلاو هتدالو مباس فيس هدع قع |
 ىلصي تناك اكتمال عيرشتو نيملاعلل ةمحر داي هلا داجيا ىلع .كتالراباءالسو هيلعملا ىلص |
 | نشكل ذ وتو ماعطلا ماسطاو عاتجالاب هدلو ركشلا رابظأ اصيا انل بحت يكل دهس ىلع |
 يف لاق يررحلا نبا ني.دلا سعش طفاحلا ءارقلا ماما تي ارم لاق تارسملاراهظاو تاب رقلا هوجو '

 امهل ليقف مونلا يف هتومدعب يهوى اور هصنا٠ في رشلادلوملاب في رعتلا فرع ىعسملا هياتكا |:
 ردقب ءام!ميناه ”يعيص نيب نم صمافنينت اليل لك ينع سفح هن!الا رانلا ي لاقف كلاح

 ا ملسو هيلع ىلص يبنلاةدالوب ينترشبامدنعةبيونل يقاتعاب كل ذناوهيعبصا س ًاريراشأواذه

 | دلوم ةليل هحرفب رادلا يف يزوج همذب ن ًارقلا لزب يذلارفاكلا لوب اناك اذاعهل اهعاضراب و



 هدلومهرششب .لسو هيلعهنلا لص يبنلاةما :يدحملا 111 لاحافب سو ةيلعمتتأ لص يبا
 نأ ميركلا هللا نمهكارج نوكيامنا يرمحل سو هيل ءهلأ ىلص هتبعم ي هتردق هيلا ى اصتام لذبو

 ( عشا هي هباتك يفيشمدلا نيدلا ردات نبنيدلا سعت ظفاحلا لاقو#ميعنلا تادح ا ىفب هلحدي

 نينال !موي لتم يف راما با ذعهنع ففحي ملا! نر اعتت دق ي داحلا داوم يف يداصلا دروم
 ا دشن امن يسو هيلع ثم يبنلاد الي ارورس ةبي وت هقاتعاب

 ادلخم محملا يف هادي تاو * همذءاج رفاك اذه ناك اذ'

 ادمحأي رورسلل هتع بهيج # اعاد نيثتالا موي ف هنأ ىلا

 ادحوم تامو ارورسم دقحاب هرمع نكي دلاديعلاب نطلا 8

 .| نا داعلا نيدو ني دلارصاب لدعلا ائيحاصأ ال ك2 ديعسلا ملاطلا يف ىوفدالا لاك !لاقو*+

 يبتكلا زوجي ناك يلماعلا ءالعلا دح' صوقنب رى ١ يتبدل ميعارب !نيدحم بيطلاابا

 انفرصيف نايبعأ ١ فرصارورس موياده هيقفأي لوقيف وديلءهش | لص يبتلابلو هيف يذلام ويلا
 ذحا اطيروتم مولعلا يفاننهمايكلاماهيقع ناكل حرلا !فدودراكت ام دعودري رقن ىلع ليل دهتماذهو

 هوك يف ةكش أ ام ليق ناد جاحلا نبا لاق# ةئا و نيعسآو س + ةس تاموهريغو نايحوب !هنع

 نادعمر رشي نكيهلو سيدال موي معيار رممتل فيرشلاو دلو: صح م الاس اوةالاصلا هيلع |:
 | فصلا ةلل يف الو مرخلا رهبشالا يالو ردقلا هلأ هيمو كر ارقلا هن لررايذلا |

 تيدطلاي درو !«لوالا هجواةعيرا سمساوحلاءاهليلوةعملاموي ي الو ل ابعش نم

 قازرالاوتاوقالا قاح نأ وهو يافع هيبنت تالذيقو نيس امو 2 قلح هلل! نا نم
 نينتالا موي مهسوفن اهب بيطتو كروي و مدأ وسب اهم هت يأ ١ تاريخلاو دك اوملا

 ىلقشلا ن+>رلا ديعوب !للاق دقو هقاقلت !ىلا ةبسلاب اد ال قاهتوةرات اعين رةظفل ين 55

 تلدءاهتعي رشوايتسحاو لوصعلا لدعا عيبرلا لصف نا تلاتلا بيس هعساز ,هناسا لكل |
 ا كيس داو واف هيهدلوي دل! نامرلادن فرششي نادار أ هنا يك كلا ارا أيدعماو معئارشلا :

 يف يلحويسلا مالك ععتا عا ىلاعت هن هنياو اهم فرشتي هنا موسي دقن 2 5 ذمدقتملا تافوالا ٠

 | نياطظفاحلا هوحن ىلا هقيس تلق لا خا رهج نب لمملاوب ,اطمفاخلامالاسالا ميش لئسلوفوههتلاسر |:

 موي مايص نع لس الهو هيلع لحي كا لوق يودتر رابعو فراعملا فئاطل باتك يب جرا

 يراصنالاةداتقيإ تم تري اح نهرأ امهر ازةويئااديف ”يلع تارءاو هيف تداومويكالذن نشالا

 لفع!نافءدابع ىلع ىلاعت هلثامنا ميه ددجت يتلا مايالامايص بابحتسا ىلا ةراشا(هنع هلا يغر
 ىلاعتلاق اك مهلا هلاسراو هتفعبو 5 م ملومياعدلا ىلص دم رايلفا ةمالاءده يلع ثا معن



 | ةمالا ىلع ةمعنلا ناف 'مهنفق أن مآلوسر'مهيف تَسيْد]نينمومْلأ لع هلل !نمدقل |
 || حايرااورمقلاو سعشلاو ضرالاو ءامسلا داجياب مهيلعةمعنلا نم مظعا اسوهيلعهللا بص هلاسراب |
 ٍ ين نماقاخ تمحدق الكسل ذهن اها ةريغو تابنلا جارح ورم لاز او راهتلاو ليللاو |
 ٍ ملسو هيلعهنلا قلص دمت لاسراب ةم.عتلا اماوارفك هللا ةمعناوا دبف هئاقلب ودلسرب وهئئابأو اورفك مد |
 | بيس هلوبق ]نر اكوهدابعل هيضريدلا هللا ني داهبسب لكوةرخ الاواييدلا طاصم تهتاهناف |
 : نم وهو ليج نسح هدابع ىلعهننا نم معلا هيفت ددجت موي مايصق مهترح اومادديف مهتداعس ||
 | هيف هللاىجن تيح ءاروشاعموي مايص اذه ريطنو ركشلاب اهددجت تاقوأ يف .عدلاةلباقم باب ||

 ىسومو ون هماصق ملف مفرغ وهدونجو نوعرف ره هموقو ىو. هيف ىو قرغلا نماحون ْ
 قحا نحن دوبيلل لاقوهللا ايدنال ةءباتم لسوهيلع هنا لص شا لوسر هماصقأ يك كعمل كتاامييلء ||

 | يفنالحددما ديسلاةمالعلا لاقو *بجر نبأ مالك ىعتنا همايصب رحأ ودماصو كم ىسوع ِْ
 هل اهظعت نوموقي 1سوهياعهاىلس هعضوركذ ا ومعم اذا سانلاناةداعلا ترجةي وبلا ةريسلا ٍ
 || كلذ لءفدقو ملسو هيلع هلئأ ىلص يبنلا ميظعن 7 نم هيفاملب يس مايقلا| ذهو لسو هيلع هللا ىلص 1

 ١ يكبسلامامالا نا بقع كس دقةربسلا ف يباح لاقمهبى دتقي نيدلا ةمالا ءالع ريتك ا
 | ملسو هيلعهننا ىلص هحددم يف يرصرصلا تلوق دشمدتاف هرصع ءاطع ندريتكه دنع مقحا ِْ

 بقلك نم نسحا طح نم قو ىلو لع * بهذلاب طحلا ىطصملا حدمل ليلق
 بكرا ىلع ايثج وا اهوفح امايق * هعامم دنع فارشالا ضهنتناو ٍْ
 هيلعمللا ىلص مي رشلاهداومةصق م دقو# ها سلجلاب نم عيمحو يكبسلامامالا ماقكاذ دن أ
 عيتلا يديسريهشلا بطقلا مهنموارتنواظن ةلقتسم تاهل آرجاتي دحو ادق ءارزعلا نم ريتك سو ا
 أ ةلالسو هراصتخاو محل هنا دحر مدلومةحو دزم يب تماسك د قو يرصملا ككاملاري دردلادمحا ا

 ا يلص يبنلا لئاسف ضعب ترك ذويف الل سقل !مام الا ةين دللا بهاوملا نم هيلع ت دزودمل وم ردق ا

 | نمكاذعبتي امو ةرهاظلا هتوبن لئالدو ةرهابلادئاي ًاودقئارلاهلئامتو ةقئافلا مل-وهيلعما :
 نم نوكتسةعطاس ةعماج تاوعدب هتقحوم العال هراع# اودل اوماركلا هدا دجاو هي 5 ع ا
 || هلثمىلا يقيس ادحا لع ال دباب يفأ دي رقهلا دمع ءاخ همعاندلا١اشنأ هتءارقدعب اها ا
 ا هلاقنتاوي د فئاروملا ىف واح يبيناتلاو دلوملا 5 ءارقف يخرتلايف لوالا ماقاةي هنا جدقو 1

 ا لها ةدم يف تعقويقلاتايالا يف عبارل او و هيلاءهللا ىلص هب ل زجل اوفي رشلاهيسن يف كلاثلاو |
 اذهوهو عيفشلا داوم يف يدللام غلا هتيعسو عاضرلا يف سواسلاو اهت انآ آوةدالولا يف سمامخلاو
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 رى < نحرلا نمح نحيا هللا مب ) 1
 ف دتينِمْومْل 1 يلع صيرح معاد زف أ نم لوس ماج ءاجدقل ||

 مظل شرملاسَرَو وهو تلك وت ِهيلصوهأل إةلإال هل أي سح ل لقا وت نإ ميحد
 مئادايف صلخأ ”قىرعأ دمج د روئالا ىلع َث دزأ
 هئايبتا ريخي انصح يرا # هئان نرم دجلاو هدأ

 ردبع لك ديس دمي
 دم هقلخ ريح *_: رو 3 ةديعب ورم ها تراديشأ
 هرإقم هقدص_:ىم لكو * ددجلا مهلا هلوسر

 دلحلا ناتج يف كلش ريغب

 ىقنا مهيلا ل1د1نمو هلآو + الو هير هيلع ىكص
 العلا ميجو مييعباتو * املا يمنا ةادملا هيصصو

 يدبمو ىرولا يف داه لكو

 ديحوتلا هيلق رانأ_ لرمو * هديعلا اهيا عمساف دمبو
 هديرث همظن ميس هيولسأ * ةكليش هرد تراي دقع

 دقع ريح ءاج هط ركذب
 راثخلا ىطصملا رجب رد نم * راكحمالا لعاب هتمط
 رارحالاو ديبعلا دييسو * رايحالا ةوفص اياريلا ريح

 ردرفو ىرولا يعج لكو

 ريشبلا يهاوم 1:رم ”تدزو * ريدردلا دلوم هيف ةتسحل
 ريص» ىينطسصملا نوكي ناو # رومغلا :رمىلرلا هب وجرا

 ياذعي نم ةحلاص ةوعدو

 اددرع هعما يوبي نأ دبال # ادمحأ بحأ نم نان م

 ادشر ارمأ ناكف هدعب نم * ادلوملا اوتس للعلا لها كادل

 دجن ةاوغ هيل! ىرولا ىصرأ



 ا معا ع

 راصءأ ةسمح ومع دعب نم * راثخلا اي 5

 يراقو ملاع لك مه * راصمالا رئاس كيس ا. قسم

 دشر لوس كلاس لكو
 اعومجملا هيح كيس اوقرفو * اعومللا هيح كيس امج كل
 اعرعشلاو ءاوضالا اورّثك أو * اءوبألا»و تايدلا اوتيزو

 ّدّتلا فرعب لكلا اوبيطو

 اوبرَشو هعحأ ىلع اولكاو * اوبرطو ه ذب اوحرقو

 اوبستناو هب هل اوعنشتساو * اويلطو مهبز اولهباو
 دصق لك لين نيدقتعم

 اراسيلاو تورسلا نيو * ارايدلا هب هلا رمع <
 اراثخلاو -_:ىجزلا اوركذو *# اراهشدلاو ”مردلا اواذب ذا

 دو اعدو ةالص نيب

 ادمصلا يغري سيلدارتله وأ * ادمحا هوي اذه ىرث لاي
 ادلوملا مث داوملا ررك و **ىدرلا"شحتال و لمس | يبسفن كتدع

 دعس يف تلمثو اديعس نعت
 قاحتلل ”صالخالا طرشيو * تايلاب ”لاعالا امنكل
 رتائيس رتاعاطلا بلقيو * رتالاحلا_لوحيايرلانا

 دعبلا ”نيع هبيرقللا لدجيو

 لاعالا حلاص هطرش كاذه * لالح نملاومالا_قفنيلو
 يلاهالا يروكي هرجاق * لاملا مارح الا نكي ملا نأ

 ديق يش رانلاي هل وهو

 لاصحملا حببقأ نم انعرش يف # لاجرلاب ءاسلا ةطلخو

 لاح لكيو تقو لك يس * لاهجلاو قالا عمو

 1 ردرطلا تايجوم لجأ نمو
 ركي وأ رم ءاذيا كو * دلوملا يف ىفمام”عيج رذحاف

 هرم | مفصوو «اتسح وف صو »ب 0 ضفراو

0 2 
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 اداسفلا ال دءاشرلا رتحيلف * اواثنالا انيه دارأ :ىمو
 ادالوالاو كيببلا هحدمو * اداملاو قالحلا وركذك

 ردسأ ةيءاو دسالا هيصحو
 يءابهتلا ىفطصملا يبلا ىلع + ماللاوةالصلا :مرثكا
 مارلاو بالملا عرشما * مانالا ديس اياربلا ريخ

 دجتو ددأوس لك لصاو

 ةرشع هيلع * هللا اهب ىلع + ةرم هيلع ىلع نم لكف
 ةرهش لاش ةلسم 6 ءأور *# ةرهجا ذه شي دملا يضع دق

 رهقن نم املا اق ناك
 دئاز رفلأتى انك تندم + "ىهدحاو ير اهلنا يلصي وأو

 دعام رجأ* اوأ ايم كو * "هدئاعنم اهب اذ 1ذا رظناف

 اذ نكتنا اييلع ”صرحاف

 20000 نم انمي اياب ل لتولي ووش

 رديس "لك عيس ىرولا لصأ * 5 دروب هلأ قلح لوأ
 دلوو دلاو يبا ويف »* دسحلا نيط ”لبق اب امدق

 دعب وممدأ_قلح _لبق نم
2 «8 

 هروهظ هنوطب ىرولا هنم هزوت ناك هللا قلح لوأ

 هروطسم هدعب 1رم القو * هروح هشرع لبق تراكق
 ردح نودب دوجوم لك نم

 *لفلاو هقلح هنم ولملأ * لكلا. يبلا بون نم ناك دق

 ”لثم فتييملاملا يف هل سيل * ”لصأ *يبنلاو ”عرف ”نوكلاه
 ديق يف ىرولا لنا ام مال و

 رحلاعلا قا اخ دعب نم رقئيط نه * 5 َقلخ هولا ارب ع

 حلاوعلا يلأ هيداغا مح يعشاملا رون رونلاب هصخو

 دج دلأاو ٠ هه هل بجعاف
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 ءاشو امكغ قرش لاف * ءاكح هلل شا ةقلخو

 «اوس اهتم ردأ ليقف * ءابرالا هيرق :سترهظأف

 دجلا يذ ردم ىلع لص
 ناسحالاو نسحلاب اممن دق * ,:رخرلا ةنج ي انكسو

 رتراثرإلا ةطبهأف الكام * ناتهبلاب ةسيلبا يل ىتح
 دنملا ضر أ ٍضرالا ينامقوف

 انيقي مستيخ ةتيت بتماكو * اسب مدل تدلوف

 انيمأ اظفاح :ركشل لاق + انوصملا هون هابح اذن

 دعبلا دعب و دعب نم صو و
 هءاسلا هلجال اوفقطصي نأ + ءانبالا هب ىصوأ دق ” تدشو

 هايلع رقبسن رشاذ لك نم * هامكآلا ىراركلا اوحكتيو

 ردجم تاذ نيدجلا في رش
 ”."كدح ”نيءزال مهيدي اؤصوأ # هدع رثسش ةائبا !ذكهو

 لاو يصوم يضمي ئرما *لك * هةدصقا ون ًافالاج متدعب ْنَم
 ىرّدمتلا نم َنونلا اوظفح دق

 رحاضو ريسن تاأذ لب + ر_حاكتلا و صلاخب اوجتوزت

 رحاطبلا م * _حافس ىلع طق اوعتجاام

 داس نم مهب ”مرك.أ اغلا دسا
 ورصع لها داس دق 00 ورع هس نم جرف لكو

 مرسي ةهيرأ دحوم * هازربو هدح 0

 للملا رزاتج يف مهنم لكلاف

 ايسحو ايس مانالا ىصأ * اياذهم ىرولا يخ ىقا ىتح
 ايأو ماو ادج ةمالعأ « ايثت اة ل ريح كم

 ادح_:رع ةتاذ دج *دج

 لقتني رديل ديس رم * ةلكألا زيبلا رون لري لو
 ”لقعيال نم ةلقعي نم هاري * ”لشم نيبجلا قوف هناك

 دعس جرب لح دق ربك كك



ردلاو ديخ راتخللا ناك نم * ردحالل .نيبج يف رقنسا ىتح
 

 دحاج هه فصوأ لعق هنع وري « دماحلايذ ولا ركيع ياللوم

 تا لرع تهرنت هماو

 رلاعلا ”يذدح ءاج دق امهنمو * مندا امهمناميا سيلأ

 محار ريغ ره هيتدلاول * ملاوعلا ةحر نوكي فيك
 دملاب لئاق ناسا مطقاع

 نادلاح نرلخلا ك4 امهأ + يئانج تبدو فاش ىور

 يئاندعلا امهنياب انمآو * :رغلا وردقب اييح دق

 دعم ينو كعلم رش

 همأ لبق تام دق هدلاو * هقإ هي ايفق دق انرسح 3

 مكح كيس مهبل اواتباو #« همفل ايلا ”كالمأ 'يتغاو

 يدبعو ينوفص يل اوعّد لاق
 انيس هريغ تماخي ملو * ايرتعلا زواج ام اهالكأ
 انيدو هبايدايصرو ٠ ابويع هب ارقايقشوأ

 دعتلا فونص "لك ذرحأو
 2هودالوأ * خدي ملم هايل * 2. دارمت نا هّبر دار ١ لى

 ةكداشرا 2 لون دقو » "كاز ميو ١ نم هطعي مل

 دبعل ةنم نوكي ال يأ
 اعويسطم هل كراك ”ميلك # اهيج هل قلخلا 0

 سيقول سام 0 شاذإ |
 رصسلو يسح يف ىرولا قاف يبن ريح رم اناديس
 ربرعلا يف هلبق رم هل ءاجا جا بجنلا _لجن هللادبعنبا وه

 رفعلا حيت دج نورشع

 قانم ةديع مشاهو < باطلا 'ديعءاحشبلا ةداسم
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 دجلا يذ كلام نب ٍرهغأ

 رقم نبإ * سايأوإ ةكردم + ىرَسلا عر ةناك" رض

 يلا فيس أ ”ناندع هوبا * تكيسوجلا تيللا دَمَم مرازأ
 دحلا اذه دنعيبتلا هفقو

 أ بسحلا اذهب مركسصا * ظمملا بسلا اذهب مك أ
 مجضالا يذه سعتلا ذك مظنملا رهوملا | ذهب مركسصأ

 دعس موج رةداعس ؟ سعت

 ”فكرشم هرصع كيس داتمام * ”ىرش هيدا لك هدادجأ

 ”فادص هر ثشرلا هناك اوهرشت كدقوهروسب مسهاكو

 تلا انيع ومو لل اع 2

 هيبتلا دج ماركلا ريح ص ثرونلا تأ امل

 ةيطعت 2 رود ”سمتو * ريبتتلا 0 رديلاب
 رقم * لأ اهنم هل وبه

 نيملا لماكلا ٠ هدر ام * ايلط لكم ”ساقا هيغر

 و اهب سانلا لجاو * ايتو ايس شيرق ىلعا
 دقو وذ هنيبج يف ثرولاو

 مرد ىجحبا ”ناصآلا ةدمآ * مرح ريح هوبأ هجكز

 قرهز نبا اهأبح رفانم ديع * مرق ريح يه ربه نيعل
 دحلا دج ببالك ايعمجي

 دمنا از لم هاذب كا م رجعو ةليقع اهب مركحا
 مدؤملا ”لكدجما < عما ا  دح أ 1:٠ ايلثم ام هلثم ام

 دى يي ١ ىررلا داس نم ريخب
 بكاركحلا حي !ربظو * بقانملا ةفزب اشيؤت
 بلاط بعش بعتتلاب انرتقأو 6# بئابخلا ةسيحصب ايحاو

 ردعس نارق نم اذهب 5-7
 هنودكسحملا رديرفلا قردلاب #2 هنيمالا ةرمآ كيش

 بسقنت "شي رق ع هيأ * ثيل كرم بالك مهيصق



 هشنض ثحري ام 3 يقو »د هلئيزو ١ ةي يل اللا ىلعا

 ِ ِ ىدري 5 يش لك نم اهظفحت

 اًريختو اًَربَخ اياربلا ريح * ىرولا رقت قطصملاب تلمح
 اريثعلا قوقي هاير ةبيطو + فذ اكس ”حوفي هذرك 3 نَم

 ددرلا رطعو درولا لح

 ناكل هليلخ هيبيح # رشأ ى قلح يخي تلمخ

 ةايشالا لع لصقل قاعماه * هاج لعاب ُتْشا هصخ رنرم

 ردرف ةريخ ردرفلا دعب بتراكو
 لوألا واتا نييبنلا ريح + لكما لساكلاب تلمخ

 رلسرم ريب لك هدنج نم : لصما لت سماىدملا سعش
 دنج ريح رعشأ ”معل مثو 2

 اولمَأ ام اوغابق مهبرل * اولسوت هب 1درمب كيت
 اوليقف اورصتي و اونمؤوي ترا * ةلكوا مييلع ةدهملا ذحاو

 دهعلا طورشب اوُنحي مى

 اسئر مل راك هتقو يف * ىسعو مهنم ىسوم فراك
 ايدقل هناذا اوسدقو * اسوقانلاو تقاوبالا اورّمكو

 ٠ رد ريغب مهيب وف
 رتبازججم هللا لس رثكأ * رمايآلا بحاصب تعش
 ىآو فلاس ريح لكو * رتشالاملا رئاس كيس ميلففا

 ردجلا ءاولتحن مهلكو

 رخبجلا هك اذ لوهي ازخلا موي ع عفشملا مفاشلاب كح

 عشت الف لسرلا اومنشتساو < _معمدالا هراحم َسانلا ةقرغأأ ذا

 يددع ماضر قلخلل لاقف

 ا! لكأي ادماحو # دجاس َريخ رشرعلا تحت حارو
 53010 تلا يتفلان أس #« دعاباللو قرقلل ”عفشي

 ي دبع عفشا هل هالوم لاق

 رماح * موعملا ديلاب :



 ا ردييقت الب طا مريخو ل رديمعلا ولأ قلخ ردا

 _دهع لكو يئاسلا هدهع يف

 ْ 201111 .ذلأ اي يأ َطَسْوْمةكْكلَوشَسإ

 ريشلا قطصملا ةيبنلا ن روت * رونلاب يلح رتافص معسل

 روربملا هنيدأ ىرولا يداه * روصعلا فرش اياربلا نيز

 كردي مهيفلاز ام هعرشو
 ريل غي رمأل ايئاجم *+ ملضفب هل 2 رهظا دق

 رملسسر ةريخ مق هنذو * ملت مسظع ىلع اًذدن

 ٍردَمَم نم ةوفصلا ةوفصو
 ةايسلاو ”ضرالا هتمعمو * هادنلا ىرس لما قليل ف

 هاعو 2. يو اهتطي يلا * هاوت قطصملا رونلا <اص

 ٠ وَ نم امل ىب وُ امل ىبوُأم
 ملظلاكلترطسويفمارون ذا * محلا ةيس هب هشا تفطلو
 ومحو "لقا ودب دن مو »* ولأ قدأ كت مل هماو

 تاذ لت هع عم

 ا ةلقث هيف سالاكتدم لو الطل ةالح يم تفخو

 ا الصحي نل ىفم م نككشف * الدب ضيح ةداع ”تركنأو

 ا _ديج ريغب المح تنقيتساو
 ْ _مسلا يرا دنع نم اهرشل معلا قوأاب رثأ اذ ىلأ

 ْ مجيو ربرع لك ديس * مالا ريط ريس ليجج
 ردعُرلا تاذ رةمالا هذه نم

 ها ال مئان ال اهفرطو * هَأآ تآ هدمب اماتا مت
 رئاشللا كلو تلح دق نأ * رعاش ”بيبللاو ترعش لاك

 دبع ريخ_مانالا_ديسب
 دجاملا كاذب تثج ىتم لاق * دئاع تبا امل ىفا 9
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 يساحو قراط لك رش نم * دحاول

 دمجلاب رمي ادمم يس

 كنا شع قيضن هددت يف 2 نجا لح -لبق* شيب رق تناك

 . 0 2 دع ل اطاوما تلاذب وأ # دمحم اهمراي تعّراز نا

 ”'هذيعأ ”هل يلوق

 دعرو ةحر نم تسيادق

 هراجشالاو حوررلا تن تكامسأو * كايطمالا للهحم تلرف

 ةرامقل ا اهدعب لزرع منءادو < ريلاو ”بوايطلا رتكصو

 دملاو مهعاص ريغام طاف ِ

 حرتلا مهنع لازو اوحرم ذا * ”حرتلاو _جابتالا ماع هاهم
 يلوح دع - احا م“ حد دان وكلا لس نع ندي ا # ممم امم طا هللأ دعم“

 دملاب هسا موت لارو

 اوك رخال را رس لك د انوكسم يمسح لك رجسهأ
2 1-1 

 البا هريك يت هاو * انودقلا ثاللا كاذ رف
 تل 1 ! يحلل

 يدجلا نيءلل 2 هل يع
 000 هتليل تقاعوا يب كلين تهئاود ترشنو

 دكعحأو ابيلحأ هسا رهو * ىلعم مدع انايد ”ماعا

 يدا حملا نا ابقطلأ

 ”ريشللا ب رعلأ شحرا وب“ © دريبللا وه قرشلا يف ”شحولاو
 نيش انمشعل اتا سا » 5وعا ا

 در ل
 ةايسل ايلعنو يصل « ةادن هل ررشلاب ضرالا يف
 داما مساقلا *يركلا يأ « هانلا انددقم اورشب "تأ

 ا يد مح 1 كرايم

 اروك ذ هماع يف تاح نأ ازور اسا يلر تاجو

 اريذن كيسدتعملاو يدلل ياارب ىلا ها ةمايكا

 6 حرق ماع ناكف

 داونالا ابو تقرشأ ٠ »يب *راد ل دلل ف قد



 ريل لطول هني دامو

 ةرادملا <برتقاو تندد ىتها * ”رافسإ 0 ام سوا 5-9

 بجر رهشن رةعج ةلإ * ابرعلا رف ايهلحو اولاق
0 

 يبلاب اًبحسودرفلا حتفاو 8 * ىبجا عرسأ ناوضراي ليقو
 يدبع رون نالا كقتسا دق

 ماروك ةعست ”روهش وهو * ”لخام كدامز ملح ”تقوَو

 *لماوملا دحو ام تدجو أم # ”لماملا هيو هلم كمنف

 ٍدهجو عجوو صعم نم
 هلهأ ”كالهو ليف ”نايصع * يلح يف هتالآ نع تراك

 لتقل تنا لييبا كيط * ريشرو ريم ةهربأ
 كدر 2 ميلتق 5

 اندنع اهاوس ردقلا دليل ام * اح اقحو رلوملا ةللامه 0
 انع ايف نكي مف تادتعاو © انأنلا ايم تهعتلاف تقرشا د

 2 : ردرتو اهقصو رح نيب ام
 انسنأو ايحارفأ تعج دق * انحا اهارت ردقلا هلل نم

0 3 2 

 قدمو رددق ”لك اس ءايو #*» انتمو اهل انتعدواو

 دع ريغب ربواطم ”لكو

 اناريندلا»و سرفلا ءام [ضاغا * اناعيالا اهب يس ادق هلا
 عيا ع 0 5 ع

 اناذبوم ذيوم مار دقو * اناويالا َىقذو اهدحأ

 رقم يق مهكلم مهحر اايؤر

 ام اكو اوداذباف معدل #ي !دعقم نودعتي اوناك رخل

 ل هوو يأي مه لاك < ادم ابابش دع م
 ِدْقَو دش رانلا يف هب ثهل

 نابحالاو هزابكلا اهقدص * ٌدايخارفتاه رم ثنا 8

 اونالاو ديحوتلا < برتقاو *« داتا اد دق هكيسداني 2

 ١ 20 ا صاونم !نيذلا اهي أ



 م
 يدع م سبل مولا دعب + سيل ويلا دعب كرشلاف

 راونالاب الاعلا تق ةرشأف + راتفغلا اةدالو تّرضحو

 راظنلا ىدل حيياصملا لتم * يراركدلا اهقخأ لرم تلرنو
 دمع نع رةديزل تع دق

 تكانل ةياوبالا هرماب * نرخلا كئالم تلو
 تادلولا» روحلا؟ | وح فو * رمكماربعلا <باوبالا اوقلغو

 دما هروب نم مهلصأ ذا

 ءايبنألا ريخي مارورس * ءاجرالا رئاس مييف ع
 عاهيلا نم ”سمللا كت و  ءامسلا يةباوسبإلا اوتو

 رد سا و رقلح < رحل

 هديشر اهررع ١ كب ”يخثو * هديعلا ما تربحأو

 هديعب ينسي نم لكن ع * هديحو ؛هقلط يناتا تلإق
 يدحو هيف”سلجأ يلزيم يف

 بستم لك ويل راح لك نم # براق دحا يب تسرداعمو

 بعا'ردق يباقويرمأ ي”ترخ * باطملادبع فاوطلا يف ناكو

 , يدشر نع بغأأ مل ”تيعو نك 5

 ىلهذم ار 1و بجو ”تمعم #١ يلرسم كي اذكح انا انيبف
 ا

 ليس مان هيسداؤم ىلع © يلاسسمب ارئاط تناك

 يادجوو يمجو يبعر لازم

 ”لعو لرب ايف ءاصيا # لهجتال ةبرش ”تيأر
 ”لصحي ذا يتشحو يف يسوي ا ”لع ٠ رون ءاج اهتبرش

 ردهشو نءل رسارش ريح
 ١ ماوقلا لوطيف لك # تي دئاوع ود تير د م

 ل ردلاو رماثم مديع * دجامللا تاس م نههأك

 دْلاوو ردلاو نم مهب مرك أ
 فلا لك نهتم ينلاق + يبئانحا يسلجم ريغ نك
 يبعتال يل < نانو ينجلاع_*# يف نلع يرن نيا نم تلو



 ال
 دامخلا روح جرم يس

 ءاهبلا نه _جابيد ”ضيبا # ءامسلاو رضدالا تيب نو
 ار ”لك نيعا نع هوذنخ * ءادنلاب <_:رلعا هك

 ا ردرب هُقأ لف هتمعم

 الا اوكري ل اوفقو دق * الاجر اوملا غي تيار دقو
 الالث تدب 3 قيرابالا هيف « الاكمأ# "مدي يس تب أو

 ي دعت الب تغيص ةضف نم

 يقر ةعيجو لاكم لك * رتطغ ريط ةعطق تلبقاو
 ةفحالاب ”توقايلا ادب دقو * ةحهب وذ كيث اهتاقتم

 ردح نع اهتاذ ؛نسح ةلجي
 اع اًقيش يانيع ترصبأف * اًيححلا لازا يبر يرصب نع
 ابعتلاامم دجأ ملو * ابزغمو اقرشم ؛تيأر دقو

 يدعب لاز نيح يبرق دازو
 اماق ربرغو قرش ي نيو * اماللعأ ةئالت تأأي ينبع

 اماقتسا ةبمكلا قوف ثدرفلاو * امكلالا اركب دف انك
 دجلاو ه : ةمالع

 ادب رونلاو ”ضاخلا يناذحا * ىدهىلع اذكةتك نادعبو
 ادمحم كسدلو ”تعضو ىتح #* اددشم اففخم لني مو

 يدهس مف جولوم دعس

 | (ميلقاومكسَو يلع اوأ ص اونم نيل اهي أي ىبتلأ لعدوأصي تكل دموع اَنإ |

 اربطم انتتخم الكم * ارذقو اختو هيف ترث

 دح ريغب ةرس ”عوطقم
 ابهتلم لزي ملوادب اهنم * يطص# دب ارو تأر دقو

 ايثلاو هنم ماشلا روصق تار ص اب رغمو قرش ءاضأ
 ع
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 الهبتبم هربرأ يضاخو #3 الزنذا ا فجاس نا 5ك تلاق

 الملا نيخ تديغف باح »< ةلبقأ يوحغ ءايسلا برم غ
 ديع ريخم اوفوط الئاقو

 اراخم ةيراغع اقراشم * ارابحالا اولعن يك هب اوفوط

 اراس رتعنو ةروصو مس »*# ارامخغا ديسلاهو فرعي

 دمج كو ”كرشلا هب سي
 ادي ىضم ص يل داعو #* !اديف آاعيرس هنع تفثكتاو

 اديلا ضرالا ةيرتد الم مث * ادقعا يعضو نيح هيدي ىلع

 دعا لايك ةراشا

 ءاهلا ملاعل اهتم * ءامسلا ىلا - سأرلا عمرو

 ءاب الا ياو لوص الا نصا »ع 2 كلا اذه روب نم ”هتلَخ ذأ

 1 رفألا محي هدنع لكلاو 8

 اربظ _عيبر نم رح ليبق * ارشع ىنتال نينتالا ةليل يف
 ارمقلا قامو ”سعتلا ل أ * ارفسأ ةا هب ”نوكلا قرشاف

 ردهلا يف ري دق ةردبلاو

 رئاتعلا رع . رم 200 * 2 ماو طخ ”تاذ هتعضراو

 رسفاحلا لعأ | نميصاو + رسأي تيغ ”توقلاابيدل ناك

 دعس نه تدهس دق دعم

 اكحيلا مب انلسوت 0 + اهل ههامي انراي

 اكيدي نم ريخلا < يبلاطو * اححياع انكر _1ريدقعم
 ردصألا ”ليبس ؟لكلا رخأف

 انس ةبحت ل1رسو انطعأو * انل بهتسا هماجب انيراي
 انرلهاو انسوف نيحلصأو * المفنو الوق يملا لبقآو

 يدرب ميش لك نم ”بظفحأو ِ

 ايويعلا انل رتساو انيراي * ابونذلا انل رنغاو انبراي
 ابوهرملارسعو امببراي * ابوغرملارسيو امبراي

 _ دعبلا "لك ورك دسبأو



 انينب امتاوخا اضايشأ * ل اييدلال رفغاواسراي
 اسيل ميجا ري كركسأو * انيدلاو ممايند مل حلصأ

 دلطا نادج يف مهيف نحنو

 اناسحالاهل فعاضانل فعاض * اناطلسلا انل ظفحأو انبراي
 انايند اننيد يلا ظفحأو * انادعا ىلع براي هرصنآو

 ردنجو هل لاعو هب
 هلاح لجو هاياعر حلصأ * هلاَغامب راي هل ملأ
 هلامفا هلاوقأ ان لعجاو * هلاماىيضترتامم هغلب

 دجلاب انقطش دو 0

 راد لككو هع لك ذي * رافخملاةّمأ محرأو براي

 راطقالاو مالبلا رئاس هيل * رايغالا ةطلس نم” بسرحأو
 رج لكو ردوغ لك يف

 انتاعئؤر انيراي هب .1رمآ * اعتاوعد اياب بهتسا هب
 انتائيس 1: سمحلاب :نل ديو * انتالاح انبراي هنا نسح

 دقحو ردسح نم انجنو
 ادبأو الزأ هيمي سل * اودع ىل ايهيلع لص

 ىدتق ا يداحلا ةما نممهب نمل * ادتهإالا مون صلاولآلاو

 مرطلا لهال م اذه سكعو
 مظعملا هقيدص هيحاص *# مدقملا ةفيلحلا _:رعضرأو
 _مجلا ضراو مولا ازغ م * مرا ريحو هلام ماطعا

 : ترم لهاج لك درو

 ارم مامالا ركسحب يبا دعب * ىرولال ففا يقورافلا نع ضرأو

 ىَرّشلا داس آدئاق اغرفاد تيل ارصيقأ ركببمو ىرسكرساك

 دين ”قيقش ررصقحابأ ينعأ

 لسرم ين ريخ يقنب ارجون * لضفالا ١ ركلا رهصلا نعضرأأ و

 لسا ريم لا زوج ىلا لضفلاو نيرونلايذأ نامع



1 
 يس بيس

 رصتع ريخ لص أ لوتبلاجوز * ردح - مامال ا ىلوملا نع ض رو
 ركسملا وجع دعب نم اهحتاف * رييخ باب ليماح يتلا . باب

 رهاو ورمجو ريح رم لتاق

 رشلا لهاو يردي لكو * هرشعلا مات :نعيملا ضرأو

 هروب” لوط موق ميلكف * هرَظَن دق نم لكو رثخأو

 دشرلاب مههاجي امل مح و

 رشبلا ديس راتخلا دلوم نع * زبخلا ؟ عادقف هل دجملاو
 رردلا هذه دع مظن هيرات * ْنَّمع انتآو ةئاثالث ثفلأ

 دقع ريح ع دق هرهبش يف |

 »6 ثلاثلا بابلا
 دنع لسو هبل هيلع هلا ىلص هدوحوةدم تأ داعلا قر اوخوتاي ال نم عقوامجرطعب يف

 اهنعهللا يضر ةنم هما ىلا هعاجرانيح ىلا ةيدعلا ةهلح هتمضرم
 ل مهتلييق ريغ ن٠ ةعضرم هل نوسقل» دولوم ملدلواذا برعلاةداعنم ناك ةريسلايف لاق

 ةيدعسلا ةهلخ نيعمو ءاعض لا نوسمعلي ةكم ىلا دعس يب نمةوسن ءاج هل حصفاو داولل بج

 هّللالوسراهيلع ضرع دقو الا ةأرما انماق ةيلح اة ةيلحالا اًميضرتذحا:أ الكف
 يبحاصل تلق هيلع 1: لرمزعيا قالطالا نعبجا الف يتياهلليقاذا مان تف اسو هيلع ههنا ىلص

 ميتيلا كلذ ىلا نمهذال هلاوأميضر ذأ ااويبح اوص نب نم جرن ا هرككل يناهنلاواهجوز ينعت
 هتذحاف هيلا تيهذعةكرب هيفا لمجي ناهللاوسع .يلمفت نا كيلع س ًابال لاقف هنذخ الف

 املاقم دعس ينب نمد ارما تلقه تنا نم لاقعبلطملا ديعينايقتساف تلافةياور يفو

 زعو رهدلا ريخ امهيف ناتلصح لحو دعس خي خي لاقو بلطملا دبع مسي ةمهاح تلقت كعمأ
 دنعامنلقو نبقي نا يد ام دعس يتب اس ىلعهتضرع دقوا تيام الغي دنعن ا ةبيلح اي ديالا
 الا تلقف هب يدعست نا سعف هيعضرتنا كلل لبف ءاب الا نمةماركلا ىقناةاريغا نمل
 حرف هيلق يف ىذق هللا ن أكف هتربخاف يبحاص ىلا تفرصناف لب لاق يحاصر واش! ىتحيفرذت
 يبصلا له تلف ينرظتني ادعاق هتدجوم بلطملا ديعملا تعجرف لح اي هي دخيل لاقف ارورسو
 يذلاتييلايف ينتلخ داوالهسو ةلعا يل لاقعةنم أ اتعب دب يتاخ داو يف ذخاف احرف وف ههجو لهتساف

 ءارضخ ةرع رحدتحونبللا ن نمضيبأ فوص بوث يف جرد هوها ذاف لسو هيلعهللا ىلص دهس هيو

 ل ل

 عمع



 | هتسمل هموت نم هظقوأ نا تفخ كيس تقفشافكسملاةحئار هنمحوفت طي ءانق لعاهيلعدقار
 نانع لخ د قح رونا .هنم جرف: لا نيعمشو كح اض مسبتف هردص يلع يدي تعضوف هلابجو
 هتيطعامث ةيلحت لاق هريغدج|مل ين الاو ذح| لع ينمل-امو هتمل+و هينيعنيب هتلبقفرظنااداو ءامسلا
 لها لاق دعب هلاح كالت تناك ىلا رسي ال ا ىلا هتلوح نيل نمءاشامم هيلع لبقاف نيالا جدت

 يف هتعضو ايلف نيلل ار ديال ناك ة م يلح جدت دحا نا ةياوريفو ل دعف اكَرأ راسم هل نا هللا دم أ

 منن انك امومان شور تح هعمموجأ برو تلاق هنمنبللارد سو هيلعمثلا ىلص هلا لوسر مم

 ةئلعم هيا لفاح يا ذافانفراش ىلا يجوز ماقو تلاق عوخلا نمهمون مدعل يأ كلذ لبق دعم

 يبحاص لوقيةلل ريخجانتب واعب شواي و انيهتنا تح تب رشو برشامأهنم لش نبللانم عرضلا
 كروان .رخمت كلل ذوجرال ين هنثاو تلقن ةكرابم ةعسن اناا دقل ةجاحاي هيباوادصتصا نيح
 ناقح مرح نرءءيش ابتقفا ارم ىلع ردقيامبكرلاب تعاقبت وفأهيلع يح مهتما ويشن

 كناتاهذهت سلا ريسلا يف يقفرا يااييذع ىب راك حيو بي *هذيلا تنبأي يان

 اهلنا هللاونلقيف يللاهناهللاو يلب ن لوقاف رخأ اروط كعفرتو ارو كل ضفحت اهيلع تنك 8
 حيرت ين تناكنا يبدا لا ي دارا نماضرا طاالو دعس ينبانلزانمانمدقمتتلاقان

 نبل ةرطق ناسا بلجياموهللا ءاشام برشدو بلت بلل |تاريزغ يااَتبلاءاي تام دق نيحرع
 حرسي ثيحاوحرسا كيو مهتاعرل لوقي انموق نم لزاخملا يف يقملا ناك ح عرض يفاهدجيالو
 ام اعابش يمدغ حورتو نبل ةرطقب نضيتاماءايج مهمادغا حورتف ينبونعي بي وذيجلا تنب يعار

 ْ نالغلا هبشب الاَبابش بشي ناكر هتمطفوهاتنس ثصم ىت>بريخلاوةدايرلا هلا نم فرعنلرت ف

 حارطلا نب نسح نع دع -نبا جرحاو*اديدش ظيلع ياارنج امالغ ناك ح هيتحس عطقي ٍِظ

 ا همااط تاق لو هيلع هللا ىلص يبنلاتذحا ام ةهاح نر تتالسأ ءانيدي ز نع رعاوشلا باتك يف

 | دقاولملا_-ىم ءاسنلا د شامدجا تك اف هتلمحدقل هاو ن أشمل دواوم تذخ ادق كنا يبعا
 امفأر هي دي ىلعا دقتعم عقو دقلو نيملاعلا ديسوهو ل هيعسام الغني لتس كنا يل ليقع تيت 1

 ىلعو ةقلطنم مهناتا ىلع اوجرخوك لذي رسف هتربخافاهجوزملا ةباح تجر ءامسلا ىلا هس أو
 الوينبا ىوراال تنكو ةهلح كاقاحوبصو اقوبغ اهنمنويلحياوناكفنيللاب ترد دق مهفراش
 ةجاح نعو#يورل تلاثامبعم ناكولو ناماني وابحا مناي وري هوحاووبف ثرغلا نم مان ادع دي

 ةتالث فو بناج لك َىلاوبحي نيرهش غابام مسوي لهل لو هر ناكتلاقاهع هت ىدر
 لعةردقلا 0 هادم كس ناكاعب را 0 ناك رهشأ
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 اهنعّشايضر ضيا ةهلح نعو# نايب هلا عم ماهسلاب يمري ناكرهشا ةرشع غلب الو حيصقلا

 فكريا نعو# هدع يجني سما روك رون موي لك ملسو هيلع هناا ىلص هيلع ل ني ناكت لاق |
 اريبك ربكاهقلامطفنيح سو هيلعمشا ىلصهب ملكت مالكلوا لاقامهنعىلاعت هللا يضر سابع أ
 ةياور ينو*مدقت اك هتدالو دنع اصيا !ذهيملكتو اليصاوةركبهليا ناجسواريغك هتئدمللاو أ[
 نحرلاو نويعلا تماناسودقاسودق هلال! هلال ةعاح ددعوهو يلا يللا ضعب يفدب ملكت مالكل وا

 يضر ةهلح نعو# هلئا مسب لاقل امي ةسمال لو هيلع هللا ىلص ناكو *:مونالو ةنس هذخ تال ١
 كيملا جي ردي انفتالا دعس يب لزانمنم لزنم قبب يلزم ىلاهب تلح هاملت اتاهنعمهأ

 ذحاه دسج يف ىذادب لزن اذا ناك مدح نا ىتح سادلا بول يب هتك داقتعاوهعبحم تيقلاو ||

 اذا اذكو اًعيرسىلاهتهللا نذاب "اربي ىذالا عضوم ىلعابم ذيف لسو هيلع هللا لصدفك |
 نحنو نيتدس غلب نا دعب ياما ىلعةكمانم دقه اينعهلثا ىخر ةميلح تلاق#ةا توا ريعب مل لتعا

 طلخي تح ي ددع ينب 'تكرتولاهل تلقو هما دلك هتك رب نم ىرن امل انيف هتكم ىلعءىش صرحا

 عم ةثالةوأنيرهشب امم دق مدعب هنا هئاوق هب ادعجر وه ةجأح تأ اقّدكم ءاب وهيلع ف اح اياد روفلا ٠
 يا هيبالو يىللاقفودعييا دعشي هوحاىلا ذااتتويب ماحانل مهب ىف ةعاضرلا نم ياهيحا ا
 هناطوسي اهفهنطي اقشفءاعبصاف ضي بايتا هيلع نالجرهذحادق ىشرقلاىسا كاذاهجوز |
 اريغتم يأدهجو اعقتنماءاقدأن دجوف هوك هوب أواثأ تجرشت تلاق همي يامبهيدي نالحدي يا ا

 ينبايشكلل امانلقف هوبا همزتلاو هتمرتلاهتلاقمل ريش هبال ىشلانمال ةكتالملاةْي در نمهلاناخل أ
 ياردتبي البقافمع لاق وه وه ١ هيحاصل اهدحا لاقد ضروب بايتامبياءن الحريف ءاجلاق |

 تلاقوهام ىرداالو هاجر طوماذخاوءادح هاتي ةهيفاسعأاف ىبنطباقشم ينامعت اوين اذحام ا

 هيقل أم ب يدادق مالغلا | ذه نوكي نا تيشخ دقل ةجاح اي هوب ا يل ل اقوانئ ايس ىلا هب ادعج .رف ةيلح ا
| 

 ا
 ا
 همأ ىلعهي درت ناىرا يجوز لاق تلاق ةياور ينو كتدامأ ن ءيجرحاوهب كل ذرهظي ناليقدلهاب ||

 هبانمدقومانل قل هتكرب يظع نم نورياملن الذ ل ؟نمادسحال ا هباص ام هباصا نأ هلل او هجلاعتل

 | لزن لفاب واهس رم ياكم ءاب وهيلع ىتح !يئادىرحالا ةنسلا.ذههب مجراتلقةياوريفو

 ١١ لعيب اب يمجرا اهنعهللا يصر ةميلل تلاقاهعدما يءرةسم أدما نا ليقواتعم هتدر ىتحاهب أ

 اههتعهللا ىفر سايعنب نعو*رهشاونيتنس ليقو س + ليقو عب را نب اوهو ليق هما ىلعةكم /

 | نايبصلاىلارظنيف جرحي ناك عرعرتامإ -وهيلعهثلا لص هنا تدحت تناك اهنع هللا يمرةعاحنا |
 .| هوخامهو عاضرلا نم هتوخا ينعيراهنلاب يتوخاىراال يلامءامااي يل اقف مهبمتيف ل رولي



 ا ىتلاقملا, تباايويع 5 رع مش و هقييجوأاعزقو دمي هوحا يئانارابلافصدناا لق
 دلعو انطسو نمهفطتحا لجرماتا ذ د امايق 00 انيب لاقهتي قامو تاقاتيمالا هناقحناف ادم ||

 انآ تلفئاف ةعهاح تلاقدي لمفام يرداالو هتءأعىلاهردص قت ىتح هيلا ردن نو لخلا ةورذ ||

 || مسيتي ءامسلا ىلا هرصيباصح اع ليجلاةورذ ىلعادعاقدب 1رخن اذا دي دشايع -ىعسن هوناو |
 ا( انا انييماملاي ريح لاق كاعد ىدلااميسفن هن كت دم تافو هينيعنيب هتلبقو هياع تيك اف كن و١
 ا ءارضحة در ءز نم تسط رخ الاديب يوةصق قيربأ مدح ادي هتالت طهريئاتا ذا مئاق ةعاساز

 ىلا يردص نم قةمعضرالا ىلاىغ ينعجت اف مدحا دمت ل ايلا ةورذ ملايباوقل داو يفوذخ اه ا

 | قغةصقوتي وبلا ةريسلاي لاق #«ةص ةلارخ ىلا ال. ؟الواسح كلدادج دجا لع هيلا رظنااناويتناع |
 ا هللا ىلص هنعاهضس يفو ةريتك تايأورب تيدحلا مكي تءاحدقإ سو هيلعةللا يصوردص |

 | ذاو مهعجاب ياعريفا ذم اوايقادق”يللابذا كل ذك حناني لاق هصقلا رك ذ نادع لسميلع ْ
 || ةكالملا ينعب ”يلعاوبك اه مايعضاو لوقنواهتوص ىلعاب فتهت يلا ماء يتعضرم كيسا ىرئظب :
 يرئظ تلاق ف يعض متنا اذيحا اوناقو ينيعنوبامو يم 0 اولبقو مرو دص ىلا ينوعم ولأ

 || ديحو نمت اا ةبحاولاقو ”ينيعنيبامو يس ًراولبقو مرو دص ىلا فوم: <يلعاوبك افا ديحواو ||
 ْ هاهتياو يرئاخ تلاقك ضرالا لها نم نيدمارملاو هتكئالمو كممهلانأ حوت تنا امو
 | امو يم ًاراولبقو مرو دص ىلا ينوعتو ةللعاوبك اف كم غل تاتقف كد احا نوب نم تنعضتسا ||
 | كنيعترقاروملا نمكاب ديراام معتواهل لعكمركأ امهيني نمتنا اذبحاولاةو:ييعنيب |

 | كاراال تلاق و هيلعهللا ىلصهرثظ ينو يما ينترصب ايلف يداول ولا ريغ ىلا يللا ينعي اول صوف أل
 دقاحرجج ىليفأه دي يسن كيسدلاوه اهر دص ىلا ينتع# و "يلعتسك ١ ىتح تءاج دعنا يحال ا ٍ

 ضعب ليقاهمهنورصببال يامهوفرمبال موقااو دكت الملا ينعي مهيدي ايف يدي و أهيلا يتعح أ

 هب اوقلطناف نحلا نم فئاط وا نونلا نممرط يامل هباصادقمالغلا اذهنالوقي موقلا |:
 ا يئاذعا ي يا يبارك , ١نا ءيش نورك ذتاميبام ءال "وهاي تلقف هيوأدي وهلا رظني ىتح نماكىلا |!

 | يفا احيصح همالكن ورتالا ىرتظ جوزوه ويلا لاقفةلعيا ةّأثيل ساو يعايد اوفو ةهلس
 اومقهيلايفاوفرصنا الف نماكلا ىلا يباوبهذي كرا ىلعاوقفت أو س أب ىبباب نوكياال نا وجرال ا

 يرمأ هيلع مصصقف ينلأف متم ءرماي لعا هنأق مالغلا نم معا ىتح اومكسا لاقت يدق هيلع ٍ

 دق رشم ب رعأل اي برعألاب هتوص ىلعأب ىدان مهر دص ىلا يبعذ وكيلا بتوفهرخ ىلا هلوانم أ

 لاجل كر دم كردافهوقكرت 7 ..نرئا ىزعلاو تالا اوه دعم يفواتقاومالدلا ا ذهاو ادقأبرتقا
 ل د 0 ا يس اعلا يياصملا يمس تل اقم تسصتحتسسلا دسم مدمس تال مم.



 [تدمعق هلدا ومعدل م ني دب شيت ملوك رم نيل خيو كلاب أ لوقعو جل وقع نيفسلو يد
 بلطاف هب كيتا امكالوقاذه نأ تلعوو نجاو هتعا تن هيل تلاقو هرجت نم ينتعزنف ىركظ

 نمالزنم تيتااهف يلزنم تدتاف هتلقحا عةهاح كاقمالغلا اذه يلتاقريغانافكالتقي نمكسفتل

 نافغيبا .لنالجر هيلع لزتي موي لكي ناكوكسملاجيرهنماخ عث دقوالا دهس ينب لزانم

 تلاق كتناما : ر«يجرخاو هدج ىلعةعلحاي هيدر سانلا للاقه نأ رهظي الو هبات يفنابيغيف
 نيدلاو روتلا كيلعدري مو.لاةكَم ءاحطبأي كلل اًئيدهي داني ايدانم تعم سف كلذ ىلع تمزعف

 بلطملا ديع تثدحو ةعاج كلاقنيدب الادب !نيوختو نيل دخت نأ تدمادقن لاكلاو ءاهبلاو |

 تمدقاملاهناةياور يبو *«نامرل! كلذ كرد ايفا تدووان أت ينبال نا ةجاحاي لاقف هلك هنيدحب |[

 الف ةليللا هذهيف سحب تءدقيلا تلاد كم يلاعا يف هتلضأ ةصقلا هده دعب هدرتل ةكمدب |
 دشن اوهيلعهدري ناهقاوعدي بلطملا دبع ماقفوعنيا يرداامهلئاوف يبلضا كم يلاعاب تنك |

 ادييدنع عنطصاويبرهددرأ * دمع يدلو در براي
 لاقفهعيصي ناو ذي نأ ابر دنا اوهيفتال سانلا اهيالوقي هامسلطجرم اًمتاه مهسف |

 ةقرو هعبتو هون بلطملا دبع بكر ف ع اةرجشلا ددعةمابتي داوب ه.ألاقف هبانل نم بلطملا دبع |
 مالغاي تنإنمهدجل لاقف انا دغر ءاصغ ب ذجيةرجش ست ملسو هيلع هلأ لص ءادجوف لوتنبا |
 جدت : كيوم اواي فال دج لاق بلطملا دبع هللاديعنب دهعان!لاقذ |

 ضعب لح ةصقلا هد هلعوكم لها رع 0 ماورقبلاو ءاشلار رمشو هسرف سوبرق ىلع دمأ دقودوةكم ىلا ا

 عايض هل لصح هباو تررك ك2 سلا لهدا ليث ىديم هيلا هكدجو م لاعت هلوق نب رسم ا ا

 أن تيا هدج ىلادب ءاجوهتقان ىلعدي دي نيب هكراف بسدعب هدجوو ىرحاةرم
 ةعاحتلاق# تماقك يماما هتبكر ام موقن ناتباق يباح رم هتكراو ةقانلا تما لاقف هل اسم كتبا

 0 هللا لم دقت لة تنك دقاودب كءدقاامدمأ تلاقدي تمدقالم ْ

 ا كربح ينيتدص امك أدام تلاقنيبت 5 كيلاههيدافت ًأدحال ا تدوحتو يعي دلا تيدعقو ا
 ناطيتلل اههلناو دمت !اق مع تل -لقناط يكاهيلع تفوت تا تااقاهتردحأ ىتح يفع دن اف تلاقإ

 [ ينمجرحن أهب ثلا نيحتي أر تلاقىلب تلق هربح كريخا ال١ ًاساذهى نال ناو يسلم

 ةئم فح اناكطق لح هادم ًارامهتاوفهب تل ا مالا ضرأ |نهىرصب رودقدل ءاضارون ١

 قلطناو كنعهيعد ءامسلا لاوس د فار ضرالاب هدي رعضأوأ هب ودت دلو نيح عدو رسب رساالو |!

 اذه يب انع ينوتدحن الا تلاقمدوريلا نءةعا اهب رعد !اهنع دلل ب هردعأ> نعو#ةد.تأر

 ام | ام لكد عما نم هتمعام لك لتر ذو اذك هندالودنعت ًارواذكه هتعضوو و اذك هما هعلوح



 هانلتقامتي ناكل اولاقف همااناودوبا اذهال تلاقنوه ١ ميو ١ اولاقف هولتقا ضعبل بأ مهضعب دوهملا ا

 هب تلزناهنا اهنعهّنلا يضراضي اهنعو# سو هيلع هللا ىلص هتوبن تامالءنم مدنعشللذ نال

 مالغلا اذه اولتقا لاكع لهااي لاقف ناكل نم نهاك م ارف ظاكع قوسب سو هيلع هللا ىلص
 طاكع قوس تماقاللي دويعسلا ديسلل ءامولا يفوق جاف قرالا نعدب تغازواكلم هلناذ

 رظن الف مهنأيبص سانلا هي ري لي ذه نم ف ارع ىلا سو هيلعملا ا ىلص هنا هننالوسرب ةيلح تقلطنا

 ىصلا اذه اولتقألاقف مسوم ا لهانمسأنلا مهي اف برعلا رشعماي ليذه رشعماي حاص هيلا

 كي اهل لاقيفادحا توريد الف يبصلا اذهلاقفا ذه يبص يك !نولوقب سانلال ميل ةياح هب تلسناف

 بلطف كيلعدرما ”نرهظيل و كتل |نرسكيلو كيد لها نلعقيل ةمل ال اوم الغتي أر لوقيفوه
 يلذحلا يشلا لج لاق كلام نب هللا دبعنب ىديعزع حا"رطلا نباودع -نءا جرحاو#دجوي لف
 لف سو هيلعهنثا ىلص يبلاب يرغي لعجو ءامسلا نمارمارظتنيلا ذهن ادعملا او ليدملاب حتيصي

 هنأ ىلص هنا لوسر ناك لاقت دي رب نع يعنوب ا جرخ +او# ارفاكنام ىتح ل قع به ذفهلو نا ب شني

 يلاه هنع ىل_ فا ذه ينبأ يرظنا هعمض رملة نم أدهمأت تكاقفركت نب دعس ى ين قاعضرتسم لسو هيل هيلع

 ناكاذف ماتلاروصق تي ارىتحابلك ضرالا هلت ءاضاباهش ىجرف نم جرح هن كت يأ

 يالاقف هعارذب ذحانماكلاه ١ ار الفت ءاش هنو أيسال او حاكم ةديلح تر رعموي أذ

 | يلعةيلهاجلل قوسوحو زاجل يب ترعدب تعجراملاه اابتع ىلاعت هللا ىب دراهنعو* هب ديهذو همم

 ىلإ رظالو مييلا رظني نايبصلاب هيلا نوت يمه يا فارع قوسلا اذه ناكوةفر ع نم خنرو

 ةهاولتقا برعلا رشعمأي حاص هيفيع يفر 3 ةوبنلا اخى رو وديلسملل لسد لوسر

 ارما رظتنيل اذهنإ؟يلعهرما ترربظي اوكماتسانردكيلو م د لها نلقيلف يبصلا
 7 نمو*# تأم تحد اقع سه ذف هلو نأ تباي زف (سوهيلعهلنا لسا يرغي لمجو ءايسلا

 مهنادذب شي رق لاحر ماتا ةكممدقا ذا ناكو اهئاق ناكب هل نم الجر نا ماه نء !ةريس يف اه

 هنع لخش ديلا راظنفماللغ وهو لسو هيلا ىلص بدلا ىلاطوب اى اف رللفاتقي ومهملا رظني
 هلنيوكيل هتلاوفاعن آتي ًاريدلامالغلا لع اودر ملي و لوقي لعجو م الغاب 2
 ارفن ترا ةيماشلا ةريسلاقو» هب قلطنا وهنع هييغ هلع هرح رجح بأ !اظوب ىأر الفنأش

 رخو هيفتك نيبةوبنلا اخ او رو هوليقو

 1 | هوعزتا يح اولاري مئاتسم اوناكس أن اجوهي دضعب. تذدخاقه جاع ت هتوف تلاقولتقا هولقأ موق

 ا م -
 كلو لاقد هتعضوو هتلمح يتلا يع اهنأك اهسفن ىلا عيبا تم تديس أو هتذخا نادعب قادت أر

 أ هيلا اورظنف هماطق دعب مب هماىا هب تعجر لريحةب دعا همأ مس ألا كرمت نم



 اندلبو اكلم ىلاهي ”نيعنش,ال اةلاادم" نذحأيل املاولاق ع “م قرافتال ةرجاهذه نإ و

 بيس يملا

 ىفرةهاح نعو * هماىلا هب تتاوتب ًأفدرعا فرعن نحن 2م أ 2 هلنإ "اك مالغلا اذهناف ا

 أديعب اناكم بهذي هعدتال هكم م 1و هيلع هلأ ىلص هب هب اهعوحردعب تناك ١م ااهنع هللا 1

 تناكو ءابشلا يو عاضرلا ل ءهتحأ عمت دجوف هيلطت تح رش ةرييظلا يف اموي هنع تلفغف ا

 دجوأم تلاة:”رمخلا اذه يف تلاقف اهيا مدوهيلعدلا ىلص يببلام ما ىعدت كل دلوابمأ عمدت همت '؛

 عضومل ١ اذهىلاىعتنا اذأ قحتراسراساذ ذاو تفقو مقوا ذاهيلع لت ةماغتس ًارارحيحا ا

 يفو#يننا ىلع رذحن امرشنمهللاب ذوعا لوقن تلعج هّللاو هيس!تلاق ةيبداياق- لوقت تلعج |
 ملسو هيلع هللا ىلص ظن ةماهغلا تاقوالا ضع يتأ راهعهلااىصرةميلح نأ مهصعب مالك“ ا

 جرح حاد *نالقلا هبشيالا امش ستي و هيلع هللا ىلص ناكو *ثرا اسراساذاو تعقو مقواذا ْ

 ةعاضرلا نم هم ميفو لو هيلع هلا ىلص يلا لعنزا وهدقو مدق لأق يرهرلا نعدع مننا

 افاهطم كنتي أ روكنماريحاعضر.تي ًاراشاعصرم كتب اردقل هللا لوسراي لاقثي باورت وبا
 *«ريخلا ل الح كيف تلماكت دقو كدماريحاب اشتي ارافاناش كتي أر غكنم اريحا طف تيار ا

 ملسو هيلعهتلا ىلع ينلاهب صقرت تاكام ةهلحرعش نم نأ ىدزاللا صيقرتل !|باتك يو ٠
 هقرأو الملا ىلا هلعأو *« هشأف هتيطعأ ذأ براي أ

 هقح ادعلا ليطانا ضحدأو إ

 لوقلو هصقرت هتحا ءايشلا تداكو |[
 يمحو يلأ لس _:رم سلو 37 يأ دل“ يل حا اده

 يع ةسدل هئأو "يعم 00 رم هتيم

 اشيا هن هصقرت تناك امو 1

 ًادرماو اهاي هارب ىتح « ادم ال قبأ انيراي
 ادشطاواعع هيداعا تيكاو * ادهم اديس مارا مت

 آدبأ مودي ارع هطعأو !

 لسودهيلع هللا هتدايسهللا تيتا دقت تلق +اهءاعدب هللا باهقسام ع نسحا اميدزالالاق |

 تل يالا 2 نيستا قاثيمأ أ دَحأ ذو هلوقب مدقلاذدم ميغ نعالش او نيينلا ىلع ١ !3

 ملام مئادلا زعل اوةدايسلا نم هرتح ”ةلاوايدلا يف هللا ءاطعاوهدوجو ل بق ليفلا باص اك هي داعا

 سو هيلع هيلعدلاا ىلصدل هلوصح ررقم وأ لصاح وهاب« اعدلا هلأ ارحل دقن قول هيف هكر اشي



 ااا م
 000 ل م سيال ويح ل ا هعمل ل عب محلا يفاع ميم صوسم نب ع يمت يدعم يي بسس يستمب سييب جالا هايج صم تج هااع

 عبارلا بايلا

 يلمس قو يملا مدت بق تانآل مد عام ضع يف

 هيلحالا له اهيلع ناكاع هيايش

 | مراذقإنمةيلهاجلا هيلع ناكام سو هيلع ىلس بناها طفح دقاهربغو ةيوبنلاةريسلا يلاق |
 : اًقلخ مهتسح اراصىتحهتمارك -:ىمدب ىلاعت هادي ري طمعرشمبلا لآ امبس + مياس :

 1 ةطلاع ىبعكاوتأ ورم هموق لعفاولاجرلا سدت يبلا قالحالا و شحم هاا نعاهربت ميمظع و 1

 ةحاملارومال ا نم هيفهّلنا عمجاملاتي دح مق دصاوةنامأ, مظفح اوازح مرتكاو اراوج مريحو ا

 | دوجلاو ةفعلاو مضاوتلاو دعرلاو لدملاو ركّشلاو ريسلاوزحلا نمةديدسلا لاعفلاو ةديملا |

 هللا ىلصدت لوسر نا قاصسا نبا نع ةيباخلاةريسلا يب هرك ذامشلاذ نرش ءايل اوةعاهشلاو
 دقانلكو ناللغلا هب بعلي ام ضعبل ةراحلا لقنن شي رق نم ناهلع يف ينتي ًاردقلل راك ملسو هيلع ْ

 /| ينكل ذا ربداوكلل ذك مهعم لبقال يناهةراسملا هيلع ىل جي هعبقر لعل ودراذا دحام رعت ||
 || تامج#ت <لعهت ودع هت ذخاف كرازا كيلعد 2 لاقت ةعيجوة كلم ارا امكن 211! نم ياكل |

 بلاطيلا حاللص ا دنع كلذ لشمدل عقوو» يبات نيب نمل ع ىراناو يتبقر ىلعةراجملا لمح

 أ ديعملا منا ىلس بلا ناكو مزمز جلاعي بلاطوب أ ناكلاق ينوب | هحصصو قاما نبا نعف مزمز ركب

 : وبال ًاسقافا الفديلع ىثشم ةراحمحلاهب قثأ أودراز زادخاف مالعوهوةراحخلا لقني ٍلسو

 1 هيلعمْلا لل ةرديشلوا ناكف رتعسايل لاقدهضييب بايت هيلعت أ نات لاقف

 1 شي رق نأبي ددع ثالذ لثم هل عئوو * ذئموي نم هتروع تي ؤراق مالعوهو راتسا هل ليق نا لسو

 ا ملسو هيلعمناا ىلص يبنلا نا امهنعملأ غر هللادبعنب رباج نع يراخيتلا جرحا !ةيعكلا ٠

 ىلع هداعجل كرازا تاو ينحا نبااي دمع س اعلا هل لاقفرأزا هيلعوٌةبمكلل ةراحمطلا لقي ناك |

 !أ اناي رع مويلا كلذدعب ي راف هيلعايشغم طقسف هيبكتم ىلعهلمجم هلخ ةراجحلا كيقي كيبكتم |
 | هيلع دشنىرازا لاقفماق مت ءامسلا ىلاهأنيع تحمل و ضرال ا ىلا "طافي اهنعامط ةياوريقو ||

 ىلع لمحمل يخأ نباوانا تك لاق هنع هلا خر سابعلا نع ميعنوب اويتيببلا جرح او+ورازا 1

 يعاما سو هيلع هللا ىلص دحو يشم انا ايفانرزتا سانا انيشغا خافد ةراحملا تحنانرزاوانباقر

 1 يشم نأ تيبخ _.لاقوهرازأ ذخاو ماقف كن اشامتلقف ءاهسلاىلا رظنيوهو ىجسا تجف ُ

 | لاق ليقطلايجبانع ميعنوب او يتمبلا جرخاو* نونجحاولوقي نا ةفافم س انناايتكآت كفانايرع
 ذا ا ايلقني لسوديلع هل هللا ١ صن لوسرانيبف يحاوضلادايجا نمةراجسلا اولقن ةبكلا تييب 4



 * لبقالو دعب ةروعدل تي رام ىدوبأم لوا كلل ذه كت روع داي يدون هتروع تقثكرا |! /

 أ نععأ ما ينتثدح لاق امهنع هللا ىكر سابع لربا نعوهريغو نع جرش 1و 0
 كنتو هكتعتو شيرق هديعت مصومو ةناوبدنع اديع رواج هيلهاجلاي ١ اوناك- |

 رضحي بلاطوبا نراكد ةهس لك يللا ىلا موي هيلع فكمتوم دنع فلحتو لج ذت يا ا
 تلاقكلذ ىلا يدع ديعلا كلذرفحي كرا الو هيلع هلأ بص هللا لوسدركيو هموق عم ْ

 أ نلقي نامحو بفئلادشا هيلع_:زنبدغ هتاعتي رو هيلعبصع ل اط اناتيأ ار تح ا
 ا رتكتالو اديع كموقلر مه ناد اياديرت امال بانج نم سلا كاي فال ١ ا
 ١ نوكي نأ ىشحأ ينالاقفد كاهدام نلقعأب وعرماعر ف عجرم مهعم بهذ تح هباولازي رمال إ

 بتلادخ نمكيفوناطيتلاب كيلدايل لجو رعهللان اك امنلقفن :اطيشلا نم سم اوهورليف

 | كلذ دعيبلا ماصالا' ثذن نمي :اهتمرمص نم تو داقت يف لاق تي ار يدل اهك املا
 ١ اف تلاقدسقال داي كل ارويل حيصي ليوط ضمال اجر يل لتت ةداوب وهي دلا ريك كلا

 | تلاق اهنعدللا غر ةشئاع رع يعن وبا جا .رساو#لسو ةيلعدللا للص اج قة مديعمىل اداع |
 ا هللا ريغل ءذام لكس يعي ليفن نءورمت نس دي ز تعم لوقي سويط لسنا لوسر تمس
 ا متأالكلا ضرالان :رماهلتنناوءامسلا نم ءاملا اذالرباوهلئااهقلخ ةاشلا شيرقل لوقيداكت |

 ا ىلاعت هنا !يمرك ا ىتح -ماضالاأ يأسمدلا ىلع ميامي تقذاف لاق هلا مساريغ ىلعابمو
 ا يانيداعنعاما دكر. ياماتسالا ىلع# ذامدكرتل السدي ز نم همت ا لا ْ
 ا يلعزع رك م5 اسعد نناوريعوب أجا ا حاو*ةيلهامللا هي لعن اك ام هل هتنأ طظفح ىلصالا بسلا نأ ا

 1 ارتد رش لهاولاقال لاقطق انو تدبع لها سو هيلع هللا ىلص يبنلل ليقلاق هدع هلا يهر
 ا ةيفيك يا نابالاالو باتكلااءيردات كامو رفك هيلعم يذلا نافرعاتلزاموال لاق

 ا *«رعشلا يلا ضغب و مادصال !”يلا تضخ تضف تشن لاق لو هيلعمللا ىلص هدعو#اسهيلاةوعدلا ْ
 ا سا نم مص ناكلاق هنعدثا ىشرقتراح ندي ز نع حم وااو يف (ميااوريسوبا جرسأو ا

 تنفطو مل -وهيلع هللا لص هللا لو بر فاطم وفاطاذ انوكرشملا هب سف ةئادوافاسا لاقي :
 يسفن ي تلق تانفطفدي ز لاق هسقال لسوهيلعمتلا ىلص هللا لوسر لاقف هب تعم ةتيررم الع ةعم ١

 يدلاوف دي ز لاقت ملا لسو هيلع هلثا ىلص هللا لوسرلاقف هعحسف نوكيامرظدأ تح هنسمال
 جرخ او * هيلع لزراو همركأ يدلاب هللا ههرك [ىتحاهص تلئسا اهب اتكلا هيلع راوهمركا |

 ملسو هيلع هّهأ ىلص يب هلأ تععلاقدلي وح تنب ةجيدح راح ينت دح لاق ريبزلا ني ةورعن نب مح

 يلعي وبأجرخأو 4 + ادب اىزعلادبعا ال لاوادب !تاللا دبعاال هللاو ةجيدخ يأ ةجيدخل لوقت



 هيلع لس يبل ناكاقا هتعمل يدرهثادبعني ,رباج .نعرك اس ءنباو قيبلاويدعاتااو

 موقن ىتح اب بهذا هبحا صا لوقي امهدحاو هفلخ نيككم عهسف م دهاشم نيك شملا عمد مشي سف
 دعي لق يبق مادصال !مالاتساب هدهعامناو هفلخ موق فيكلاق ملسو هيلع ىلص هللا لور ماخأو ا
 مانصال ا مالتساب هدهعامناو هلوق يقريبلا ويف اربطلا لاق هدهاشم نيكر رشملا عمدهشي كلذدعب ا

 ومنو فل ادحاشماه دبش يتلا دهانملايدارماأبلتسا اال مانصالا تسام عمدجمتعنا ينعي

 | ناقع لع سانلا هركتأ تدخلا اذهةيلاعلابلاطملا يريح نبا لاقومانصال !ماللتسادهاشمال

 ها رمال تسلا مانصالا مالةسايهدهعشكللملا نعدهلوق هسركما اواوغل ايف ةبيش يبا نبا

 جرحاو*مهمانصامالعسا نيكرشملا ةرشابمدهش هنادارملالب!دارسكلذ سيلومالتسالا
 أم 0 هيلع هللا ىبص هللا لوسر تمعم لاق هنعهللا يضر يلعن عهريغو هيوهارنبأ |[

 || يمصعاهاتاكرهدلا نمنيترمال اةوبنلاب هللا ينمركاىتح ةيلهاشلا لها هب ”يهامم حيبقب تمم#

 تلقةياوريفواهاعري هلحال مغ يف ةكم ىلعاب شيرق نم يعم ناك نا !تلقاعاعف نع لجورعمشا

 رع ا؟ 254 ةليللا هذهرعما ىتج يمنغي ل رصبااانلحا منغةياعر ف 2 حن وةكم نايتف ضعبل
 ريمازمو فوفد توصو ءانغ تمعسةكمرود ىرمرا دفدا تئجايلم تجرح من لاق نايتفلا |

 تغثياتيع ينتبلغ ىتح توصلا كلدب توبلخ ةنالف جوزت ترالف اولاق اذه نمتلقف

 ا ىرخا ةليلهل تلقت هتريحاف تلعف ام لاقف يبحاصملا تعجرف سعشلا سم الا يلطقيا اف |

 م م_دلا لثم ت تدعم ةكم تلج - الو تلحدف لمفف ةكب رعسا تح يمد يلرصبر

 تعجرف سما سم الا يب اذقبا ام هللاوه ىفذا ىلع لا برضو رظنا تسلجت ةليللا كللت ١١
 || كلذ :سء يشل اهدعب تدعال و تممهام هّشاوع ريخلا هتريحاق تلءهامل اقم يبحاص ىلا '
 | *تاقث هلاحرو لصتم رس داتسا رججن با لاق يطويسلا لاق هتوبنب هل !ينمركاىتح |[

 | نير مآل كتَريِشعْر ذْنَأ اَوتلزنال لاق امهنعمشلا يدر سابعناا نع نافهشاا جرحاو |
 ا اذه سف اليخ نا كت لقولمتي أ ارالاقفانطب انطب شي رقيف ملسو هيلعمتلإ لص هللا لوس .رىولت ||

 دي دش با ذعي دي نيب كلري ذن ين اف لاق طقاب دككياءانب رجاممناولاق «<يقدصم تك ل رمل

 هحيصو ك اللا جرخا اهيف عفا لا ةحاس ف بحذي ناك امل وهيه السنا هاذ ا
 لوقي وهوتببلاب فوطي الجر تي ًارف هيلهاجلا يف تحج لاق هيبأ نعديءسنب ريدنك نع

 ادي يدنع عنطصاو“ در برأي ادهم يكاد "يملأ ىلأ در

 الاطق ةجاح يف هثعبب ب او هل هللب !بلط يتهلنباب ثعب بلطملا دبع اذهاولاق اذه نم تلق
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 | دعبل ا كلذنمد بالاول هيلعما لص يب هلا ءاج ىتح- تب ايل. ديلءأطبأ ادقو ريف مسجنأ ْ
 مدحواواكأ اذا هلايع ناكم ل املا نءالقم ناكو بلاط ؛!همحولقك ب لطملا دبعهدجتافو أ

 بلاطويا نكت أوعبش . دامت ىلصيبلا مهعم لكا اذاواوميشي+ ىدارف وأ هيج ا

 هللا ىلص هللالو مر يق ًاييبايق أيىج 3 قمنا مل لوقي مهيتعي وأ مهيدعي نا دارا اذا[
 هللا لوسو برشاتيلا ن ناك اذ ذاو مهماعط نم لرول دفي ونوع بف مهعم لك ايف لس و هيلع .

 بعقلا نممثرح . ادنع نم نووريد همم نوب رشف بعشلا لايعأا لوانت مت ملوأ ملسو هيلعدهللأ ىلص ا

 بلاط وبا ناكر# كرابل كل كنا بلاطو لوقف ادح اوابعق برمي هدحو مدحا ناكل ناودحارل 0

 هللا لودر فكيف نورتي و دن رولد# هنولكأي اًنيشرابلا ةرك لوا نايبصلا ىلا برقي ٍْ

 ى 0 ايل باق ةعاقو سدن ٌةهاربو هاي“ اودسمأع .ركك يعم ترتسيال ود دب سو هيلع 6 ١

 «مدقت 0 لكي ناك هناف ءاشعلاو ١ !دهااريغأ طهو هتدح ىلعا ماعاد دل لزع بلاطوب !كللذ

 انيهد مل هيلع دنلا ىلس هللا لود عبدي ومهمأوأ اةرغ مما همراتعت نوجا ”نايبعلاناكو ||

 ملسو هيلع لإ هللا لوسر تي ًارامميامأ تلاق + هب هل نم افطإشيع مدا هد كيم صلبع |

 موز ءامن « نرتب سبما !ةاودقي كاكو داك ةيسالو هرغص يفالاشطعالو طقاعوج كش
 مع٠ىدغتي اهمدعب قو تاقوالا ضعب يف ذهو ناعبتأبا لوق# ءادغلا هيلعانضرعأد ركةنر سا :

 هينج ىلا ال امانيال ناك اذلو تأذن هدالوا يحيالادب شايع جيبلاط طوب اناكوت#«مدقلا؟ |

 00 لاك د ةطقرع نا ةميلج نعركاسعن نب اهجرح امش ذ ندد“ جرح - هدب جري و ١

 مهل لئاقو ىرملاو تالا ودمع 1لوقب ههنم ىل اماتح مهنعر طم سابتحا نمّةدشو طق يفممو ا

 3 نوكماوت بأ يًاراديج هجولا ناس مح عومي“ امرا ةتاتلاةأنم أودمهخالوقي 0

 تهتف بع جاب اوماقفديا لاق يلاطابأ يتعد 'ماولاق ليعامسا ةلاللسويهاربأ ة ةيقب ||

 لايعلا بدجاو يراولا طحت ا يلاطأبا اياولاقع هيلااوراتعانيلا جرحت يلع بابلاادقق دع مهع ا

 اهنع تاجن نجد سعت هز أك[ -وهيلعما ىلص يبل اوعومالغ هعمو بلاطوب ا جرف ست اف لبق ا

 راشأ كيسامالعلا ذالو ةبمكلاب مالغلا ريظ صلاه بلاطوبا هذحافةليغاهلوحو ةباحص ||
 ' انيهواتيهنمباححلا لبقاف عبق ن٠ ءامسلايفامو”ىجتملا عرضتملاك ءامسلا ىلا هعبصاب |

 || ركذي بلاطوب ا لوقي اذه يفو يدابلاو يدانلا م صخاوهرطق رتك ي!يداولا قدودغاو |
 | هرغص نم مييلعهتكرب ومدي مركذيةتعبلا دعب لسو هيلعمللا ىلص هتيذا ىلعا الاقنيح اشيرق |

 لمارالل ةويدع ىاتبلا لات ب + ههجو ماغلا قستسي "ضيبأو

 لضاوفو ةمعنا يف هددع مهف مشاه لآ نم كالملاهب ذولي
 سس ع تسييس



 دقو هل رهام دعب نيتيللا لاقق بلاط طوب اهدهاش ءاقستس اللا اذهب وبنلاةريسلا

 يف ب دج وهمابيلع تعبانت اشير د , !هيناثيدح يلاطل١ىور هذه ل بقىر رح أةرعوده

 [ دع ذتعاو بلطملا دبع ماقف سبق ابأ شي رقنم هرضح نمو وهقئراف بل اطملا دبع

 يناوقست اعد# برق واعي ادقم الغ رتئموي وهو هقلاع ىلع هعفرف ل سو هيلعدنا ىلص هللا لور

 يرعزلا ىورو*نيتنيلا قستسي ضيباو' هلوق ينعا لاقام ىلع هل دام_بلاطوب ,اددأ دقن لاخلا

 هبا تجرح نيئس تسل سو هيلعهللا ىلص هنا لوسر امال لاقا بعهّننا يخر سايعن مانع

 هب تماقاع ةيشيخلا هكرب نأ ما هعمو ثرورت ةئيدملاب راجتلا نبأ ىدعوتب موددح لا وح ىلاهمأ
 رادلاىل ارظنو كال ذدماقعيف تناك روم اكذي ةرحشأ دعب مل-وهيلعدشا الص ناكوأر هش م دنع

 ا نوقلدح دوييلا ن نءموق ناكو راجل نب ى دع ينب رثد يف موعلا تاسحاو يب مآل تزن اديه لاقع |

 ا هترح راد هذهو ةمال اودع يب وه بلوقي مدحا تعمد نميا ماد تلاق "يلا نو رطشي

 ١ لجر يلا رظف ملمو هيلع ها ىلص لاق ميعنيبا ةياور يفو دكم ىلا هما هب تعجرمت |

 || يريظ ىلا رظنو دحأ تلق كعما ام مالغاي لاق يلا راعني فلاحي فراك ةوييلا نم

 ”يلع تفاقت ىما اوريخاف ممريحأو هناوحاىلا حاد م م ةمالا اهله يبد اذه _لروقي هتمعست |

 نيباعج ليقو و نوححلاب ليقو اهيف تنهدو تيدوت ءاوبالاب تناك اذه هني دملا :٠ رمانجر شع

 | عضوم أوبالاو نوحملاب تنفدو 2كم ىلا تلقنو تشدن مت ء اوءالابالوا تو دابا نيشاورلا ||

 ةن سني رشعلادو دح يف تفوت نيحاهرمع ناكوذني دملا و5 <.« نيب عرفلا لامعانم
 أ لذ نمو

 (| ريبزلا هم رغسلا ثل يف هم ناك سة رع ع هرموني ىلا رفاسإل سويلم صدأ
 ١ لزتق هردب ضرالا كحو كرب لمفلا ٠ ادالف هزاتجيزم عنيىلال نملخل هيف داوب اورق

 | _:رم اوعجرال هنع ىلح متي داولا زواج ىتح لمت ا دس دل وهيا لص

 هوحيتاف ه.ققام ينوعتت | وميلعمتلا ىلص هللا لو سر لاقف قفدتي ءام هوامم داون ورم متر غس
 كالذ نمو *اب أشمالغلا أ ذلن ا سانلا لاق كاذب اوت دحت دكم ىلا اواصو ايلف ءاملا هللا ىسيياف
 ءاج هن ا كلذوة م نيت التوام .رمع ناكو ةبعكلا شي رق ناينب رضح ملسوهيلع هللا ىلصفتا
 اهترزخبة أ رما تما بيب اهباصا قيرح نمابنيهوئ دمبامناردج عدصو بكل لخدو ليس
 دوسالا رحملا اوعشينا اوداراو اهونبالفاهءاردج تقرتحاف ةبعكلا باب يفةرارش ترراطف
 نم لوا ل سوديلع هللا ىلص ناكُف ةبيش ينب باب نم لخ دي نم لوااننيب كت اولاقف هيفاومس مدخأ

 ذخأي نا شيرق لئابق نمذفت لك راوهطسو يف رجحلا عضوف بوثبر ماف هوربخأف هنم لخد
 ةروص ٍفمهعمناكس يلب! فكرا اك ةوم دي همضوفءذحامءوضف بوذلانمةفئاب



 مالغ رش وهو نك اذهمشي نا ميضردق 3 شي رق رشعمأي هتوص ىلعاب حاصفيدجن خيش

 نعيقييبلاو نايغس نب ؛بوقعي د جرحاو او تك مم ميار ريني داك متأسا يوذن هده

 ,لئابقلاي !نكرلاي تملحدتحان كرا عضوع اوغابف ةيمكلا أود ودب املاشيرقنا طفلد باهشنيأ

 || لسو هيلعما ىلص هلأ لوسر هيلع عاطف هيلع علطي نملوأ ع اوناعت اوئاقه هعفر ىلي مهما |
 || ةيحان هاطعاد ةليبق لك ديس جرخا مت بوب يف عضوف نكرلاب رماد هوك مالغ وهو |

 || هوعدقحىفغر الأ نسلا يطدادرب 5! قفط موه همضول لكلا هيل!اوعفره وهق؛را م بوتلا نم
 نباجرحاو*اهيف وع ديههوسقلاالا اروزج نورحال اوقفطف يحولا هيلع لزني نا لبق نيمالاب .
 ملسو هيلعدللا ىلص هلئأ لور عضواملالاق مطمن ريبج نب دهممو سابع نب نع نعويعب وب اودعس ا

 سابعأا لاقف نكراهيدتي ارجت اجت ملسو هيلعهللأ ىلص يبنلا لوانيل دن لها نم لحر بعذن كرا |

 1 موقل ابجعاو لاقو يدهنلا بصخم نكرلاهيدشعا رجح لو ديلعدثلا ىلح يتلا سايعلا لوانوال |

 ِإ مومركت يف ىلع ءومدقتالام ميلقأو احس مرغص ايلا اودم< ىلاومأو ن سولوقعو فرش لها ا
 ١ كلذ نالاقو ادودحواظ مار نع نةيلواقجمهتوفبل هللاو اماهلمدح 3 5 رشتو ١

 | لاق نيصحلا ن دوا دنع رك اس ءنبا ودهس نبأ جرحاو# هللا هنعل سيلب أ وهي دجقلا لحرلا ا
 1 ةطلاحم مهعرت او افلح مهنا ود ور رم هعوق لصفا سو هيلعمللا ىلصوملا لوسر بساولاق :

 |١ ىؤرام ىذالاو شعتلا نع مدعب أواتي دح مهق دصاوةباماوالح مهمظعاو اراوج مهتسحأو [:

 | يالودينتدح لاقدهاجم نع ميعوبا جرحاو «نيمالا هموق هامسىتحادحاايحالمالواي رام ['
 لاق ةئيدملا تمدقالم :ةيلهاملا يل بو هيلعمللا ىلص يلا كير تتنك لاق ىئاسلانسهلئادبع |[
 ا للعي وباو دوادوبا جرح او * يرامتالو يرادتال كي رشلا عنف دو كير تاك م من تلق ينفرعت ١

 نا ليق ملسو هيلع هللا ىلص يبلاتمعباب لاق« اسما يبان ةيهمادبع نع يطن ارك اوه ددمن نبأو ا

 هتيتاف غلو مويلاشالذ تيسف تيه ذم هن كم يق هين أ نأ هندعوم ءيش ”يلعدل يقف عيبب ثعبي ٠

 #2 كرافت أ تالددعم ًانيهانأ لع تقف ع .هدقل يل_لاقهكلذهناكم قد" دجومه تن لاتلامويلا أ
 ةيلهاجلا فهيا ىلص هللا لوسر ىلا كاس د ناكلاق متيج عيب رلأنعدعسن نا جرخاو |

 عضوم وهو زاجنلا يذب بلاطيلا همع عم ناك سويلم ىلص هباكلذ نمو*مالسالا لبق |
 سو هيلع هللا ىلع يبنلا ىلاكشو بلاطوب ا همع شطسم ةيلهاجلاقوس ناك رع نم حسرو ىلع ْ
 لاقو هلجرب ا همشكر ف ةرفغ ىلا ةياور يفو ضرال ىلا هيقعب ىوها تدتطع يحا نبا ايلاقو |

 ا 5 تداعفاهسضكرف تيورىتح تب رشف برشا لاقفهلنمتر راملف“ امأباتأ !ذاف يلاطوب ١لاقاعيش

 | هعمو عمو ماشلا ىلا هرفس نيح سو هيلعدا ىلص ب بهارلا ادولعسن ريشبت ريح كلذ نمو* تناك



 _ ا سد

 إ اسمح ملسو هيلع هلا لص غلي ال كللذواه ةراج يفابنعهنلا يفر ةجحيدخ مالغةرسبم

 || انيلعتحلاو نامزلا انيلعدتش دقو يللامال لجرانا هل لاق بلاطابا همع نا كلذ بيسوةدس ١
 تعبت ةجيدحو ماشلاىلا اهجورحرضح دق كموقريع هذهوةراجتالوةدامانل سلوةركنم نونس

 نم كنعاب غايب املكريغ ىلع كتلصفا اهتئج ولف عهانم نوبيصي واه لاميف نو ري كامو نمالاجر |
 لاقفادب كلذ نم دجنال نكلو دوهيلانم كيلع فاخاوماشلاييق أتناءركا تنك ناوكترابط |

 بلطتف كريغ ىلوت نا فاخا يتا بلاطوب ا لاقف كلذ يف" يلا لسرتاهلعل سو هيلع ها ىلصدل |
 كلذ لبق تلي دقو سو هيلع هنا ىلص هل هم ةرواح نم ناك ام ةيدح غلبفاةرتقاف ارب دم أما ا
 تلاقو هيلا تلسراو اذه ديري هنأت لعام تلاقم هقالخام رك و هتنامأ طعو هني دج قدص !
 كيطعا اناو كقالحا مركو كتناما ظعو كثيدح قدص نم ينغلبامكييلا ةدعيلا ىلا يفاعد |

 هتاس قزرلا اذهنالاقفدمعا لو هيلع لص كلذ رك دف كموق نم الجر ىطعأ امفعض
 هل عت ا ةرسجل ت تلاقو اهل ةراجت فيس اهنعمللا يضر ةيدخمال غقرسيم هد.و جرغن كيلا هلا

 سو هيلع هللاىلص هريسم ن يح نمو ريعلا لهأ هب نوصوي هتمومح لءجواي ًاردامااالوارما |
 نوكتف ماشلاىلا اهب عيت ةراجتو ريثك لامو فرش تاذةرجات ةيدخ تناكو ةماعلا هتلاظ |

 شب رق تناكو ةبراضء_ للملا مهيلا عفدتو لاجرلا رج أتست تاكو شير ةةماعك ًاهريع
 ىتح ملسوهيلع هلل لص هللا لوسر راسف يتب مثددنع سل ار جأت مهم نكي نمواراعاموق 1

 ىلا اروطست عملطاف بهارلا اروطسن ةعموص نم ةبيرقةر عش للف تحت ل زد ىرصب قوس غلب
 شي رق_:رملجرلاقف ةرجلا هذه تحت يذلا اذهنم ةرسبماي لاقع ههرعي ناكو ةرسسيم
 يو يبالا مال السلا هيلع ىسع دع ةرحاشلا هذهتم 2. لرئام_هارل رلا هل لاقفمرثا ل اهأ نم

 هتوبن ىلع ةلادلا تامالعلا فرع _لر ا دعب سو هيلع هللا لص هيلا مدح لن اةياور

 كنا دهشاو كب تنهال اقو هيمدقو هس أر ليقف هيييعةرس ةيدقلا بد كلا يةروكذملا
 اهلك تت امالعلا كيف تف تق رعد قدماي لاقةياوريفوملبق مناخلا ى ى ًارالةاروتلا يهنأ هركد يذلا ا

 حضواف كفتك نع يل حضوافةدح اول خالخ ةيدقلا تكلا يب ةروك دملاكتوب ىلعةلأدلا ْ
 | يذلا يمالا يبلاهللا لوسر كنا دهشا لوقي ودلبقي هيلعل !قامأل عي ةوبلا تام وه ذامدل

 || يلا يلرعلا يعئاملا يمالا يبنلاالا ةرجتلا ءذهت حت يدعب ل رنيال لاق هدائ ىسيعكلب رشب

 | هللا لص هنمز ىلا ىسيعنمز نم ةرحشلا ءاقب يفدعب الودملا الو ةءافشلاو ىضوملابحاص
 فال اة ثالث رم نوتي زلا نال نوتي زةرهش تناك اهنا وأ ةزيعماه ءاقبنا لاتحال لسو هيلع

 اش افيارعنامالوةنس ْآ دارملاو أ لسو هيلع هنا ىلص لزن ىتحابت لوزالان نع قلحلا فرص هللا فر



 يف اةرسبمل لاق ةياوريفو سو هيلعمشا ىلصريغل نكيمل اذهفديلا اهلظ ليتات لزني |
 || هكرداينتيلايو ءايبنالا رخآ وهو وهوه _لاقادباهقرافت الو مع ةرسملاقةرمح هينيع أل

 عابف ىرصب قوسرلسو هيلع هللا ىلص رصحمت ةرسيم كلذ ىعوف جورملاب ري تيح أ
 تاللاب فلحا لجرا!لاقف ةعاس بف الدحا لجر نيب وهنيب ناكو اهب جرح يتلا هتعلس
 ينأذههب داخو ةرسسمل لجرلا لاق ثكلوق__لوقلا لجرل !لاقف طقا بم تملحام لاق ىزعلاو

 لها فرصنا ٌتةرسيم كلذ عوف مهبتك ياتوعنمابرابحاه دجت يذلا هءاهديب يسب يذلاو

 ِق كم ىلإ 1 وعج رأملو سعت يدنا 'امب نيكلمةرجااهلا يف ىري ةرسيم ماكو اعيمح ريعلا

 ناكلمو ريعب ىلع وهو ملسوديلعملا ىلصدملا _لوسر ت اراه ةيلع يف ةيدخو ةريبطلا ةعاس

 ' ملسو هيلع هنأ لص ايياعر احدوشلا ذب لربجج فاح ءاسن هنتر ًافدريغدا زوريعوبأ هاورعبالظي

 !تاهريخاف || اجرح ذدنمادهتي اردقل ااقه ت اراب دتريحا ةرسم | ييلع لع دالد ترسماو حرا

 ( تحرفاترات ملسو هيلع هللا ىلص مكوقو مربلا يهفل اح ي دلارحآللا لوقواروطس لوخاهرساو
 |١ اوح راما راوجت 2 رو هعاتماوعان ةياور شودل همم تماك امدل ت ةعضاو#ي # تداكام#

 أ اذه نم رتكأ طقاجر اني ارامةرعس نيعب راةدجل ارحل دمحاي ة ريم لاق وح طقوم

 | .]:اكوقرسسيما عم فلو ةجي دخل ناريعب ايعا ىرصن ىلا اواصي نا ليقو* كيجو لطي رلا
 | قلطب اهني ريعبلا ىلع ف احو هن ىطةرسسيم فاه بكرت !لوا ياسو هيلعمشلا ىلص دنا لوسر
 ىلا سو هيلعهللا ىلص هللا وسر لبقاعثاثذب هريحام لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىلا ىعسي

 يبنلاةبحدللا و راو ءاتراملو تك رلالوايث اقلطناداهذوعوام مفافحا لعددي عضوو ني ريعبلا
 ا يبنلا هرما تفتراريظل نم وغاب املو هدبع هن اك ح ةرسيم بلق يب ملسو هيلع هللا ىلص

 + ال تسشلا لم و ةراهتلا كلت حارب اهرب هلبق مدقنلا سو هيلعدللا ىلص

 تعم نادعب سو هيلع هللا ىلص هب اهيعدنلا ىخر .نينم ملا م ١ ةجيدخ جوزتشلاذ 2و

 ةدلج ةمزاح ةأ را ةيدخ تاك تلا هبمتب سين هيأ نوب دابا

 افرش ميمظقعاوأبن شي رقطسوا ذئموي يو ريخلاو ةماركلا :ىماهبهللادار اراام عم ةعيرش
 لاومال !املاواذب واهوبلط دق كلذ ىلعر دق ول اهحاكت ىلعاصي رح ناكابموق لكّوالام عرشك و
 امدماي تلق ماشلا :سماهريعي عجرنادعب ٍلسو هيل ءهللا ىبص دمج ىلا ايس د ينتلسراف
 لاجملاو لاملا ىلا تيعدو.شلل ذ تيغك راف تلق هب جوزت ام ي دبب ام لاقف جوزتت نا كعنم
 اهتريخاف تبهذف كل ذب يل فيك لاق ةجيدخ تلق يف نق لاق بيجي الا ةءافكلاو فرشلاو
 || ديفا لسد ذفاهجوزيل دسانب ورمت اهمعىلاتلسراو اذك ةعاستمئا ناديلا تلسراف



 فل 6

 دقو دقو تاع للا نمت رام عمة رسم :رسيم بم الغدب اهثدح اماهسفن اهسذ رع بيسو ةمايعالا كلذ سو 1
 ةعب رشبلا نيدت دق ناكو لفون نب ةقروأبم“ نبال رسوب اهدحاموتاب اللا مدت نامت ١

 يي د 0 نبال واكل هور 0 3

 تصغاو هلنظلماو هنيقو ةراحملابهنيصخغل لعفتلمهل اشاره نوكت نا تعاطتسا نكتياد |
 ىأأراع د ةريسم اهريجأ الهاهسفن كلذ رقوو سلا هيف ضرعامعضرعت مو هلوق ىلعةجي دح ا

 ريخأ الف اذهالا كاذاماقح يدوييلاهلاقام _:راكّنا تلاق شدت ؟رام عمتاي ١ الأ نم

 ْ نب ورمج اهمح ىلع الخ د ىتحةزمحو ل اطوبأ هعم جرخوأ وحرف كالذي همامعا سو هيلعمنلا ىلص

 ىدرت موديلا ىبص يبللل يبلل ورم نم يلاطوب ااهبطخش ب الكنب ىسقنب ىرعلا ديع سادسا |:

 رائيد ةئاعب را ىلع ل زيقوةيقو مصب شنالاوأش و ةيقوارشع ىف !ليقود يركن ني رشءابقدصأو |

 - بلاطوب ا لاقم دقملا كلذ هنع ها ى دركي وا رشح ورصم ءاسوررصحو للاطوب ا! بطحو

 انلعحو رشم رصتعو دعم ءىضئضو ل ايعامم اعرزو ميهأرب ارباةيرذ نمانلعج يذلا ها دمحلا |

 نام سانلا ىلعماكتلا العجو انم 1 امرحو اجوحماتيبانل ل اهجو همرح سأ وسودتي ةنصح
 ي ناك افالقعول الضوالبنواهرش هبعر اللا لجرب ن زاويال هلتادمعن. ادمح اذهىحا نما '
 تسب ةجحيدح يطح دقو هتب أرق متفرعدق ل دمحو لا احرماو لك زلط لاملا نافلة لاخلا 1

 مما اله يجب ليلج رطحو انع أيدل اذهدمب هللاو وهواذك لجاعودلج ؟اماهل لذبو دايوح |
 امىلع انلسفو تركذ عكس يذلا ثدجلا لاقف لهون ١ ى ةقرو ملكت ةيطخلا بل !اطوبا |

 سانلانمدحا درياالو كك ضع ةريشعلاركشتال كلذ لهامتاوا أو اهتداقو 03 ةداس رح تددع |'

 تجوز دقيفاب شي رق رشاعم'يلعا ودهشافكك هرشو يلب ل !امتالايفانبغر دقوكت ةرشوكر ا[

 ناتديحادق بلاطويأ لاقف تكس مث 35 ذك ىلع هللا دبع مد دلي وح تدب ةدح ٍ

 ةجيدخ هلا دبعرب ! دهم سحكتادق يفأ شي رق رشعماي ”يلعاودبش! اعل اقفاهمص ككرشي |

 ىو رو * شيرقدي دانص كلذ لعدهشو حاكتلا لو هيلعمللا لص يبنلالبقف دلي وح تنب |
 ليقاهنعهللا يضر ةجيدخ دنعاموي ءاج سو هيلع هللا ىلص يبنلانأ هنعهلثا يضرك لامنبا سنا |

 قح فرعاف وهنكت ناف تعبيس يذل ينلا تن |نوكتنا وجراهل تلاقم هب جوزتتنا

 يدتع تعتاطصا دقل وه انأ | تنك نشل ا هلياو اهلل اقف يل كدعبهس يذلا هل هلالا عداو ىتلزنمو ا

 ادبا كعيشي ال هلجال أذه نر يعتدت يذلا هلالا ناف يريغ نكي ناو ادبا اهعيضاالا 53 ا
 الطي ا مسمع بيست هييباع مسن ياس



 ثلاثلا مسقلا
 هتافونيح ىلا هتثعب نيح نم هتوبن ىلع ةلادلا ةرهابلات ترجل | نمدل مقوايف

 اباب رشع ىنثا لع لقت وهولسو هيلءش لص

 يقاب يفرك لا تازبخلا نماهريغنمةزج طفل قالطاب قحا يثمسقلا اذه تازجمن عا
 ا مل ن ناوييثتو هدي ىلء تبر دصو ملسو هينا ىلص هتوبن نمز يف تناك يتلا يماهنال باتكلا ماسقا ا

 عدم وهوالا ملسو هيلع هنا ىلص هدي ىلعاهنم ةزجسمردصت مذا نكتولوا ةماعلا بلط عيتناك 0

 همالسأافقوانيبلاطلا ضعبو لل طريغب اهضعب و مر يغو هب اصص رم بل طياهصعي ناكذن دقوةوبلل |!

 تاداعلا قراوح نمدزحال عقواكلوهيلععا ىلص هنم لعف ريغباهضعب ناكو اهب نايتال ا ىلع ْ

 ,أ تي اردقو٠«ثكاذليصفتيت ايساك* ءاعدتسا الو بلط ن ودب تادايلاو تانأو يلا ضعب نم |
 (| سو هيلا ىلص هتوبن رارقاساو هتتعب ديم ركذش ةوينلامالعاهباتكم مك درواملامامالا ٍ
 ماو هعضو نسا مقل ف ةمدقم لعج انا تييحاف ترم نعىتةسيال نسح بيث لع ا

 ءاوست ةوبنلا ىوعدل ةنراقمابعيج يعفن ًارقلاك اهضعب يالا ةضراعملا بلط ياي دحتلا قي

 ا نم رودقم لكل هلغأ ل ]عج هللادمحر لاق ملسو هيلع مها يلص هتوبن ل" الد نماريثك هدعشتلو هعفت

 نوكيل ءاصقومردقام لواحم رعي واقسام «ىدايمامهب ريظي اريشب أري دان داذا رومالا

 ا رومالاة ءاش _:ر 5 هدايعي انطل لويل اامهب رح دري ولوقعلاامبه طقيتست او , فحت و أري ذعت ا

 | اهبعص لحواهبطح عام دتسا نمدلب يف سوفنلا نوكتل هردتستالرداوي دعت اديهذملا |

 ا ةي رشثلاأ أريدنو ريش قلخلا لاوالو .رقوبنلاب سو هيلع ىلس هللا ل لوس رت عبمان داللو ل

 قحابقةالوي دون تحابم رعتي ملا لهؤموابند ارم .هنأملاعريغوابنع لداعإ وهيلع هنا ىلص /'

 باتك اذ ةما لكَت ناك ناو برقدقهروبظ ناونامرلا !ذهيفايب تعبس ىلاعت هلا نا مالا

 هبتتتواهوقعب هيلع دعت امةرذملا تاي الاسم ىرتاط باتكآل ىتلاواهء اشك ,مكللذ ف هرعت
 هللا لوسرو أذه سرالا مزاخلاهن رذباوبيألا نطفلاهب ناءااماخ ا اهرطم سجاوبم هيلع

 ٠ عم ناكو ربقأ ةهحاوج و ريلخأ هناهرب نوحي 4 ةئظلا نماس اوةمهتلا نم دعنأ نوكيا ىجون |

 : ض خمار هب اني دعم ناكواعتو مطعالواهص مهعمدبعي مل هعابط مركو هقالح أ ىرشي هموق نع هزي |

١ 
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 ركض و دئاضو ماعلا تودحو همدقو ىلاعت هللا ديحوت نم نيلكتملاو ءابقملا عي لوق يف دوقعلا
 ْ هثعبم ليق ناكل هزعلا ل اهاياتخاو ؟«ةنامالا ءاداو قامئالا نرجو ملا عرحتو 0

 | نوزع و تيك "ا راك بعنف ايلا نمدمدق نمةعيرشبا دعت سو هيلع هيلع هللا



 أ هنال عئارشلات مءيشن اديعتم نكي هناىلاهشا مهر ةقينح يفاو يفاشلا باحتصا نم ابعنلا

 | هعزاتو قفاوملا اهيف هعبتال هنم ترهظولو هنمز يف ترهظل اهب لمتوا واهب ل معلو اهملعتل اهب دبعتول
 | ناك دناىلا ةقيدح لاو يعفاشلا باصصا نم ءابقنلا رتكآو نيكل لا ضعب بهذو فلاخلا اهيف

 | اممدعبيت أي نمو مرصاعنممهعئارشى لا أوعدمبال ءايبنالا نمهمدقث نم ةعيرشب اديعتم
 هللا كرال لسوهيلع هلا ىلص هثعبم لبق ءاعدلا ومع يف لوسرلا لخ دفن داح ةوينب خيستا 1

 ا ناك اهفاذهب لاق نمملئحاو عومسم كبعت لرماني دتمالو حوبتم عرش نماداهز ليال ىلاعت

 هيلع يهأرب ا هددج ةعي رشباديعتم ناكهنا ىلا مهضعب بهذف ةمدقنملا عئارشلا نمهب ا دبعتم

 ىسيع ةعي رش دفا يف مالا هيلع ىسومةعب رشب أ دبعتم ناك هنا ىلا مهضعب بهذو مال.سلا
 ىلاعت هللا لوق عمجئارشلا تم اهبمدقلام سوردو ةاروتلا يف , هتعي رش روهظل مال كاهيلع ا

 اديعتم سو هيلع هنا ىلص ناكدنا ىلا نورح . ايهذو رونو ىده ايف ةاَرؤتلا ل ام

 ملسو هيلع لص مسفمال الا هيلع ىسوم ةعيرشأ ةزفمأب اين مال م اللسلا هيلع ىسع ةعيرشب

 ءابتجالا تأمدقمو ءافطصالا ت اراما_:رم اذهو هسف» يب يف حدقو هني ديف حر جنم هتعبم لبق

 || نيعيرادمب ءالخلا ملسوديلعدلا ىلص لولا ىلا ىلاعت هللا ب يح اهتقوان دوةوبسلا يرمال ادجاملو أ
 | ىلفقي ناكف هدي راامايهأتمو دل ردقال ايبم نوكيل هاوق دنت اوداهن لماكت نيح هرمع ىمةنس

 || رربتلا يف شي رقل تاك ة داع ىلعةنسلا فيس ارهش لوقوي ايل |نمددعلا تاوذيف ءارح راغ يف

 ' قي ناكفدم ىل !امتهلثا هدا ارامل راغلا يف ءالحلامادعسان !ىلا لها ىلا دوعي و ءارحةرواجملاب |

 | اهرما ناكن اوةوبتلا نعلفاغوهو هنامز نم ةهرب نيك [سملا يعطي ودنم لكأ ًأيدبار ةوماعطب
 : بسنيالفعنستلا نماعامابةبيدبلا راكتب ا نوكيل امول هم د كلا لها دمعواموهوم سانلا يف
 ناءاواع_: ره لعف# ملواهدهاوت تفوامهبابسا ترهطل ,نياحاو عب هتولومءارتح ىلا

 نمايلس ةمهتلان رهأ يعي تكد ااحوضوا ذهب كبسدو هلو أتي ن ١ مالا اونم مللعوهلوادتي :

 أ كون تاراماءل لامتهثارب اخ ! ىلا هتولخ ىلع سو هيلعما ىلص هل لوسرلزي ملفا بيف ةعلفلا 0
 ةيسبترتو< ردت ىلع ىرشبلادعب الوسرأهبمتس مثةلهملا دعب اهعمرشب ودلع غل غلا دس اهب هظقيأف ا

 زأ اهقوقح هيلع قالو لهذي ةعذبد ًاسفتال ىتحاهقوقح مزاول ملعب واملاقتا لمص ًالطوعيل هلاوحا ا

 أ نم هناسق لادايقنال ىلا هتمال ايعادو هياعاماعناو هب افطل ىلا تدهش نساك ذ ناك لكشف |

 0 توعبم ين هنأ اعح ةوبنلا يف هلاوحا هيلا تجردت كهيسدإ اوءهقلخ ىلع م ملدو هدابعب فيطل ا

 | ةزاماف)اهتياغ غلب ىتح ةلزنمدعب ةلزنمىلا نييف لقنلا حاس طاير دت بتر اج لوسد»



2# 3 

 هضاب. ض ارتلاهباراك ةاكلذ "راكم هر ءاهيلال ويس هماعميةقداصلااي ىلا (ىلوالا

 نع ةورعنع يرهرلأ ىورو* ”ليماهبو ”يوقابيلعوهو تعباذلاهب موقيف هساوحابيف ريت و |

 اي ًورلا ىحولا نم سو هيلعللا ىلص هللا لوسردي *ىدبام لوأتلاقاهم ؟اهعهلتأ يخرةشئاع ١

 || هعاطقنا ليق تاكل داي ؟رلاهذهيملتحاوه أجل قح هلا قلع لتم«ىتتناكف ةقداعلا |

 | موق بهذواي ورلادعب ءالخلا هيلا بيح هنااهنعهّاىضر ةشئاعنعةورع ك2 ءارح ةوفلا ىلا
 : ىلاعته ثان اةرعيلا تددٌةربتوردقوهرمأ نمدلنع ىلع الخ هءال هتولح دعب تءاجاي ٌؤرلا ناىلا

 كيلع مال لالاقالا ريالا م ريال ناكةوبنلاب لسو هيلعمشا ىلص هلوسرةماك د ارامل

ِ 
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ِ 
 ا

 اياؤرلبق 55 نوكين ألمح اها دحا ىري الو هملحو هلامشو هنيع ن ءعتفتلي ناكف هلل لو سراي |

 1 ايذرلا دع نيكد ا لقحاو ةوبملا راتكا ىلا حولا مالعا نع ةجراخلا ىودملاكنوكيو مانملا
 أ ىقلحلا رئاسنع لسو هيلع هلا ىلص هب زيمام(ةيناتلا ةلرمملاوزا صصلا# قحتواملاقي دصت نوكَي |

 ن وكف صلح _ىصلخي و وىطصيف وفصل سادالا نعوريباتو ساورال |نع هي دق نم

 1 هلئاوحر ىرا-غلارذ يلا نع ريبزلا نب ةدركد اوراموهو ةيقاعل ملا ىلعابم يتتورمالاب | رادباكلذ ٍ

 أ اناو ركل مياتارذابااي لل هتوب ل ١ ىعراسو هيلءدللا للص هللا لوسر تل الا اقدعأ

! 
 ا
 ٍإ
| 

 ع

 وه اهبحادل امدح لاقد ضرالاوءايلا نب رح الاو ضرال ا ىلعايهدحا عقومة كم“ ءاحاطبب إ

 مهتم ر هدر لعن كاز وة شعب , هدز لاقت هم رف لحرب تم زاوف همأ نإ م لحرب هثر وحول وص : أ

 اولد ميت ف فا اب تدزوعاملاب هنز اقم مهتم ف ةااع تت زود ةئاع هيز ات

 اهدحالاق م ايسجرأ هتمان هحزووا ردنا اهدا لاقف ارينا ةمك يف < "يع نورتتني |

| 
 ا
 ا

 ؟ ناطيشلا ردغم هدم جرحاو و يلق قشم هبلق قشلاق م يطب قشع همن قت هيحاصل ا

 ١ تلح دافةنيكشلاءاعد معالم لسعهيلق لسغاو ءابال ا لسع هدب لسعا لاقمم مدلا قلعو ١

 / كلامن 'ب نس اىورو * رمالانياعاامن اكىحايلو ناال اوهاف يبلع. طاخت هدطم طح لاقت يبلت |
 | شيرق تناكو كو ةيكلا ل لوح ماني تناك دو هيلعهّللأ ىلع هلالوسر ةبنينأ ناحال لاق ١

 | تم ا متم ديس اير ءاالاقم انرم امهيانالاق ليئ كيمو ليربج هاتاعاطوح مانت |
 أ ناك ام اولدشف مرعز ءاع اكاج مَ هئطبأوقشو هريظل هويلقف مانوهوهوفلافةت 7 ممودلباَقْلا

 | اناعا هفوجو هنطب ءىلش ةكحو اناعا تكلم دق بهذ ل: رم تسطب اأؤاج مث هدطب يف

 لعةياورلا كيس ادراوتف ةفصلا يفهفلاخ ناو ىتعملايف رذ يبا تيد قفاوم انهوذكحو ٍْ

 تصتخاهب رو :رع اهب ربحا كلّمنم ةوبنلاب ىرشبلا ( ةتلاتلا ةلزمملاو ) ةوبنلاب راذنالا ْ
 | امنت ' ايعماكأ رالو ايحوامم معس مل راطاو فيلكت رع تدرجتو راعشإلاب هارشب |



 ١ اهب ىغتساوهتدهاشمنعاهب ىف مك (تريظةراماو اوتلدقي ابن رتقا كام لاباساسحا ناكامناو |
 | ا ةمعنألو ربصا ىوليلا لعنوت 9 هلاهعاب ناعي و هيحرول به اتيفدلأ ءايننأ نمدنا عيل هقطن نع

 ملسو هيلع ها ىلص هلوسر ةوبنب ليفارس 1 نرق ىلاعت هلأ ن نارءاعن؛دو ادو يبعشلا ىورو»ركشأ

 ١ ناكف ن ًارقلاب هيلع لويالو ءىتلادع ءىتلاهلعن وصوت ىريالو د - عسا نيدس تالا ||

/ 
1 
1 

 ا
 ا
 ا 1
 إ ا
 ا
1 

 0 تل وسرلا ةدوعم اهيف هل أهم اا |ةحافةمالا ىلا توعسصريغوةوبلابا ريمة دملا هذهيأ
 1 هناف اهيل نوكي نا عدتع سيلو ملل ناوال نوكي نا لقحاوةمالا ارطن نوكي نأ لقحاو
 دان هير ىحوب ليريج هيلع ل رت نا( ةعبارلا ةلزنملاو) رهط ا:فرعاو ىيحاام رسيلعا

 راذنالابو ,رمايجلو رايحالا ىلعدب ر فتقأو دلوسرودلا يبنهنأوريحأ ِ هتاجانم عمت واد نوت

 | مو هضرتعي الو قدص هلع 'وقتوا اهم هب نوكتت انيقياهمعطقي ءابايعىر تلادعباب مملعيل

 ْ ءًاجخام لسو هيلا سدت! لوسرنا اهنعشلا يحرقشت اءنعيرحرل ىور» بيرل اطلاصالو

 * يك ] توش ملسو هي راعمللا ىلص شا لوم سر ال !اق هد الوسرتمادمأايل 1 لي رجماتا قملا

 | ينعهذيحفيلعز ايلول هز تاقف ةيدحا "1 هةيسرد أوباع جرت تعج 0 ءاقانأو

 ا
 ا

 0 نعت

 ا
 ا
: 
1 

1 

| 

 ا
 ا

1 
 ظ
 ؤ
 ظ
 ا

 ؤ |
 ١
 ا

 أ اكي ريال هماوف رتب أ تلاقعيرعح ايترحاو يد لع تقع ةمعأ دق تلقت ةي دس تيتاع
 ِ بيلا رقثو لكلا نسحتو ةامالا تيسداوتو اقدم !!لصتل كنا ادنإ

 'أ نيدلا فط يف - رح واهم نبا ناكو لئون ن ةقرو يل! يبت قا طنا مىقوحلا بن 'أوب ىلعنرعتو :
 1 لاقت يربح هتربحاه ىن ١ اسك يحا نب نم معمأ تااقور هنثو ليال اوذا روملا أرقل اقو ا

 أت تاق كموق كحرخي نوحايح نوكأ يتبل لي راج يبعي ىموم ىلع لو. يع يذلا سومانلا ! اذهأ]
 ا كنرسصال كموي , ينكردانئلوي دوعالا هب تئجامج طقلجر ء ىجيامنأ مهلاقم يحرم ١ ا

 ًارقا دعب كر ًارقلانم دو ديلع هللا ىلص هنأ لوسر ىلع لرتاملوأن اكمام هت
 وود مرا هه اكس

 هسفنبو أنام هبدأ دزيل كلذديلع لودو نو ضو رصيف ميظع قاخ ىلعل كنإو
| 

 هللا ىلص هللا وسر تلاقابنعدلثا يضر ةجيدح نا ىورو « اركشدب رةستلو اراعبتسا
 ينريخاف تلاق معن د لاق لي ربج ىبعت كات أاذأ اذه كبحاصب قربت نأ عيطتست لهل سو هيلع | 1

 ىرسلا يذشت © لع ىلجافةنلاق لي ردح اذه ةجحدخاب لاقف ليربج هءاج كأتأ آ1ذأ هب

 - بسأ

 ا نونممرِيغا رجال كل نإ ونون : كبرومعتبتت ا متورط امذ ماو أ

 ا. طيس ييسسم سيصل ع امل تجسس سمول ليي تحت ريس ميو هيشمب هيي تصمسم يسم يم مدت صمام تيمتمل ماشي هي. ييجي مجسم ين هيجل م.
 اكن - 2 يديسمدس م تح سم



 لاقدارت له تلاقفاهيلا لوهت ىلا يذخىلا لوهث تلاقون لاقمارت له تلاقف اهيلع لج
 أ( وهو ايعانقتقلاو ترص من لاق هارتلهتلاقع اهرجح يف لوحتف يرجج يف لوقت نلاق من

 ناطيشب وهاموك امل هنا هلئاوفرشبأو تيثا عنبأايتلاقال لاق ارت لهتلاقو امرك ين لاج

 ٍْ قحيفا ذه نم هتلعفاج ةجي دح ترهظتساو سانلا عي رمملسا نملواتنكق هب تتم أو

 قيدصتيف لسوهيلعشا ىلصهلا لوسر قتكوهيلءاراهظتساالو لوسرلا قح يالاهسفن
 : اروصقم لاخلا ءذهيف لي ربج هب لزرام تاكو ةزهملا هئايأ أ نم هني اعاع ماللسلاهيلعل اب ربج

 | هب رمأي ام ىلع هسش فقي و هيلا مطقنيم هانطصأ دق ىلاعتولثا نا ملعيل ةوينلاب هرايحا ىلع

 هراذنايفهل نذ اي ناومركذ يدل نذاواعقوتم هب داري امو اعبتم هرماوال نوكيف هياء لزعيو

م ةوينلا_:رم كك .اجاويا "ثم كي َرَومِْتباَمَأَو ىلاعت هلوقل
 اًرشتسماهرك ذي ناك

 هيلع لزتوالو -ردب راصفراةبالايةوبتلادعب معأ امرا (ةسماخلا ةلزمملاو) ملسو هيلعمفلا ىلص

 نميدتشي وفن نع صدي را ذنالا مومو رهملاب رم ويواتوعيمدب راصف ينلاو رمالاب نقلا

 | 0 و يكف َكِبَرَو ْرِذْنَأَ مق نيدملا اهبأ ا: ىلاعت هلوق هيلع ل زنق هباجأ

 ناكاورا ذنالاوىحولاب هتوبن تمريض اق كيَرِلَو كت ننمتالَو رجم ًاقَرِجْرلاَو

 ليربج ءاقلتاملوادمن ماه لاق« ناعمر رهش نم نينثال ا موي ي كلذ ناك رارستسا ىلع
 نب رم نعةداتقوبا ىو روهنيدتالا موي يا هيلا هتلا برب هل ربظ مت دحال ا ةليل يفو تسلا ةليل يف
 كلذ لاقفنينتال اموي موص نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تل ًاسلاق هتعشا يغرباطملا

 ةبالقوبأ لاقف نادمر ربت نمن اكن ينتا يأيف فلذحأو ةوينلا هيف "يلع لرثا و هيف تدلوموي

 'أ لوقيف ةن-نيعب راننأ وهوهنم نيرشعلاو عبار يف ناكدلحلا وب !لاقوهنمرشعسانلا ياك
 لاق ةغسنيعب راو تالت نبا ناكمنا موقوعزو ليفلاءاعنم تضم ةعسنيعب رال نيرتكآلا
 نمةنم ةرشع سل هريع لاقو زءوربأ ىرسككطم نمة نس نيرشعل كلذو دهم نب ماثه

 ةوبنلايفات ءاثالتلا موي يف 4 مل-وهيلعملا لص هيلع لز مالسلا هيلع ليربجن ا ىور  هكلم
 فيك هيريل اهنم ليربج أشوتف نيعهنم ترحفناو يداولا ةيحاد ي هبقعب رم نفك ىلعاب وهو
 تنكقهئالسب : لو هيلعمللا ىلع هلا لوسر ىلصو ىله لي ربج ماق ت هئوضو لتم أضوتروهطلا
 1 ةجيدخ ىلا سو هيلع لص هّلا_ك9وسرءاجخ لي ربج فرصنا مت هيلع تضرفة دابعل وأ هذه

 | لصومدعب اوت نملوأ تناك السلا هيلعليربج هب لصا؟ امل د دوت اموت تحاش ًاضوتف



 هك
 نااحدحا«ليواقاث ةثالث لعةيدخ دعب مسا نم لوأ يف فلثخ اوم هنم اي نمراذنالاب رستساو

 رشع نب بأ ليقو نونس عست نباوهو ىلصو روك ذلا نم لسا نم لوا هنعهّثلا يضر بلاطيبلا نب يلع
 تثج لاق فيفع هييا نع فيفعن< ىحي ىورو ٠ لسا نب دي زوهللا دبعنب رباج ل وق اذهو

 يااا يتقاحتو سعتلا تعلطالف بلطملا ديعنب سايعلا ىلع تلزن:ةكم ىلا ةيلهاجلا
 ملفه نيم نعماقف مالغءاج نأ تيلي ملفابليقتسم ماقف ةمكلا قتس او هامسل يللا هرصنيب ىب .رفبأش
 مالغلا عفرف باشلا عفروت ًارملاومالغلا كرو باشلاعكرفايعفلخ تماقف ًارما تاج نا ثبلي
 سابعلا لاقاذه نميردت له سابعاي سابعلل تلقفهعم !دجسف ادجاس ب اشلا حف ًارملاو
 ةجو زدلي وح تنب ةجي دخ هذهو ىجا نا بلاط يبا نب يلع اذهو يا نبا هللادبعنب دهعا ذه معن

 ضرال ار بخ يلع لعا امنا مأو هيلعمأرت ميدلا اذيبمرعا ءامسلابرنأ يتدح انهو يخانبأ

 اذهو ركب وبا ىلصو ملسا نيل ا يناثلا لوقلاو« ةتالغلا ءال 'هريغنيدلاا ذه لعادحاايلك“

 هللا لوس .رتيتا لاق ىلا ة عنب ورمجزعةماما وبا ىو رو . يلهابلا ةماما لاوس ابعزب !لوق

 هيلع يتعبت لاقرحالا اذه ىلع كبت نم هلا لوس .راي تلقف طاكعب لزان وهو لسو هيل عملا ىلص

 لاقو ٠ مالسالا عب ركل اذا ينتي ًاردقلن كلؤدنع تلساف لا لالي وركب وبادبعو رح نالجر

 تبان نب ناسح وق تعع' اما لاقهأم السا ىم انلا لوإنعهنع مق ' يشر سابعنباتل أ سيبعشلا

 المفاي ركب ايا كاحا ركذاف # رققثيحا نم اوهتت ترك ذت اذا
 المح اع اهاقواو "يبنلا دعب * امهدعأو اهاقثا ةيربلا ريخ

 السرلا قدص مهنمسانلا لواو * هدهشم دومحملا ةيلاتلا ةيفاتلا

 ءراسي نينايلسوريب زلا تب ةورع لوقا ذهو ةتراح نبدي زسانملوا ناتلاتلالوقلاو»

 يبسنا 2راكو قورعم قلخ ع ارجات ناك هلال هب قشي دي نمم الاس الا ىلا وعدي ركب وب !لعجو

 هدي ىلع ل سافهنايشغنو رتكياوناكو مل فل أتلا نسحر شو ريخ نم هيلءاوداك امي مهلعاو شيب رق
 فوعنب نمحر لا دبعو صاقويبانب دعسو ماوعلا نب ريب راو ديبعنية يلو نافع نيناثع

 مدقت نم عمأو راصفاواصو مالسالاب هيلا اوباهتسا نيح لسو .وهيلعمفن ا ىلص هللا لوسر ىلا مهب

 يف سانلا عباتن مت رذوباو صاعلا نبديعس ىبعم لسا هنا ليقو صو ملسا نملوأم# ل
 شيرقفيس هتوعدترشتبا ناو ءاعدلابهرارستسا ىلع لسو هيلعهنلا يصلنا لوسرومالسالا

 دعب مالسالا| ىلا ءاعدلاب رهجي و هصوصخ دعب ,راذنالابمي تراي رم آنا( ةسداسلا ةلزنملاو )

 ءاحدلاب مخ نيك مْ نَع نضرعأ ورم امد ب عاد فهيا لاهل لزئافءدارستس
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 هتريشعب ًاديينارع اورو هيلعمللا ىلص هتعبم ى م ينس تالت دعب كل ذو قاما نبا لاق
 2 معقم

 كعبت ان نعل كحانج ضخ اونيبَرقألا كب ريشعرذن 1ًوىلاعتلاقف :ريبرقالا 1

 ماحايبص اي ففتهف امعل الو هيلع ا لص هلا لور دع هه سابع كسالاق نينمْومْلاَن 7 |

 هيلا اومقحاح شي رق لئابق_'رمسرقالا:برقالا 5 5ج> باسديع ناي لالا دبع وبا ! 1
 امىلب! لاق يفوق دمتم اما البخل اذهت - سحرا احنا مكربحاون كتي ارا لاقل امأ وئاقو

 ماقماسع. اذهل ايت الاقحدي تا دع يدي نمل أريد: يتاك لاقا ذك كيلءاب حج

 ولا

 شير نه كيلو قاحصما سالاقةرومارح اىلا تول يأ ادي تبت ىلاعت هللا لزراه |

 يي مهعاداحأ هدسو اهاعو مهتش ارك د جحدرلا ضعب هع اودر .رككو دل ةدعابم مل هئاعد ف

 مااسالاب يبقا ل هع شك نما هوا دعنا وردا متو دفا اس ىلع أ وع باك الذ لءعالل ابتدابع |

 ديحوتلا ىل 1 اعلا روتحاو ر 'لراللا موصل 5-3 1ع دل ىلمر راصع هلو س>ستالو ل زياقرمو

 هرمأب عج هقدتا ردن متو" ومكلادب ىلاعتهلا نكيدمالا ةباك ىلا وعبمة وسلا ماعم السنالاو ١

 رااح يح اثيرق مدح قح داي قحدبا يق دهاح و هئاءدب عومرادناب هاجو هقحب ماقو

 مدناك وت . 0-37 : 5

 همست ميج ديم ما مسة سبب يمينا بسسس مشيتي اعدم مص سسام مسيسس سس بم يي -ِ يس - - اانا مس بنسب
 وكب همأقمد دهام مخه ترمس اماثاأ دايعلا 5-5 ءماتكحا هك 'دايعنز رو يسق لعل محال وتلا دعي

 ْن ع ودن وعدن ياحو دج تنعرأ لى راما مع - ريعط مهل هويودنأع دوج م رب رياصو |(

 متالتو قحأب ردنا ' هذه كو وماما ايسر راسا :الومومعمالاا | يلع سدتي دالامدتأ دنلا 1

1 . 
 ْ- عرشلاف نيدل' نهدعر هاما مرد ملا لمح 2 الوسخ د يدييال هل نال قدصلا |

| 1 

 ا

 0ع
 هيلع دز 0 دليل نم صفت وأ ةفصتاليلق الإ ليل مق 5 لمزملا ابي 8

 1 ملسو د لعمطا ىلص هلاز رس لعن سقا تاواصلا تضرو نا ىلادتم اقحوهقح يابكحا دهن اكل 1
 أ[ سما تاولدلا ترادع هتوبن ند ةعساتلاةدسلا يب كاإذو ىعقالا دعصملا ىلاعا | !ارههسملا نم |

 أ مالسالاب هل تراصو ةنيدملا ىلا رجاهىت> تادايعلارماهاو ام ضرفي مل وهتما ىلعو ديلعاضرف أ
 3ك« سهلا تاولصلا ضرع دعب تادابعلا نمةني دملاب ضرفاع لواف اراصنا اهلها راصواراد ||
 ىلا سدقملا تيب نعةليقلا تلوح اهيفو نايعش يةروشل نم ةيناتلاةهسلا يب نا همر رهش مايص 1 ١

 ةرجشلا ل وايف مدقت دف ةمملا ضرف ناكوديعلا ةالصأ ريف عرش مشو رطنلاةاكّراريف ضرفو ةبعكلا
 اماو٠ ةرمعل او هتحا ات هللا دسوةوقلاروهظدعب لاومالا اكلت تضرف مريلة > الص _: مال دب

 أ يس ص ص مس م ل ل ل حا

1 

 اعنا :.نا وقل هالة نو هياءاصر اح تل دا ملاوع وضولا سس رج هلع نوح د مااوةراهطلا 1

 ا



 ْ امومراذت ١ روهظ ماك تورشمأك هلو لعتلا مرت نم لوقملا اياغت :ةهعبجوأ اقماكح الا

 ا[ وا ةحابا وأ رظح وامي رمش وأ ليات هيل انع5# 5 دك رت وهلم نيب لوقعلا ءاصق يدور ا

 | حاباومرسوةريغلا دعب لاخلا همر جاه ىحا مارح اهيمرحالوال الحكم لاخي لاجي فدع ةهاركوا بابهتسا |
 أ اهيفذيستال كرشراد تن 5ةأبرلع شي رق اليتم اب واغم كب ناك سو هيلعهلثلا ىلص هدالر ظحو .
 | مرحوللحامريبف هماكحا اهيفذفتت مالا راوي ةديدملاب راص تح مري ولاجي لف هماكتحا ا

 7( ابرام ةنيدملابو الاسد كب ناككالدإو دس ةياءودوقعلا نم مصب امليد و رطحو حاب! ام ريمو
 ىلاعت هنا لاق !؟ اهباروم أم ناك _ناودلاوقال ادضاعم بقول اسال ارم اتناكف |

 يباودلاةقءاومواهب همايق نسحب نك .كك جوبا وألإ وهذ اىوهلأ نع وطيامَو |
 ا ي دروأملا مالك عتنا ملسو هيلع هللا لص هر ء قدصو دهرح ةمخ“ يددكح رات ربطت اهعض أوم

 لوالا بالا

 ددعب ىصخت ال ةريتك تاج نما وهو عركلا نآرقلا ةرجمم يف
 لوصف ةثالث هيو ديالا ىلا دماب تقوت الو

 لوالا لصفأا

 أابعوداو سو هيلع هللا لص هتازجم# مل طعا وه لب ةرجم* نأرقلا نوك يف

 1 هيف هيف اهمادتدقف ميظعلان , أرقلا سو هيلع هذا ىلص هتوب لذ "ل دو هنازجع ”ميظعأ ن مناع الملا لاق !

 أ اذه ناك هنم ءيشب نايتالا نع اوزجعت هانم نمةروسب نايتال اوهتضراعم ىلاماعدو زاجعالانم ||

 أ هنالا صربالاو هكألا ءارباو قوملا ءايحا نم ةلاسرلا ىلعةلال دلا ين مصوا مرجمايذلا د :ًارقلا
 ا مثددع ىنعملا موهفم مالكب ناسللا يننيمدقملاونايبلاءاس ٌورةحاصفلاب اب رأ وةغاليلا لها ىلا ا

 | اونوكيل مهنال ىقوملا ءايحا دنعماللا هيلع رجسملا دهاش رم زجع نمي جا هنع مرجع ناكف |
 | ةحاصقلا ىطاعتت تناكش يرق اهسال برعلاو صربالاوهك "الا ءاربا ينالو هيف وعمي
 ( ةقلخو اميط كلذمل هللا لعجدق ل فاما ينالاترا مالكلا نم غيلبلاو حيصفلا ءاشناوةغالبلاو

 1 لكي فو تاماقملا ف ةييدب نوبطخسيف بيس لكى لا هب نول دي ويجلب ةبيدبلا ىلطهنم نوت ايف

 نوعفريو مهبلاطم ىلا كلا ذب نولصوتي و برضلاو نعطلا نيب نوزجتري وبطل ادي دش عضوم

 نوقوطي و_ الخلا رخل كلذنمنوت أف وح دقب ومذ نم نوعضيو مهد هوح دم نم



 ا 1 و

 نحاللا نوبهذي و باعصلا نولل ذيوبابلالنويلخيث ل اللا دقعىم_:رسحاب قانعالا ا

 نوريصيو ل2تناديلا دمعجلادي نوطسي ونايجلا نرجحي ونسحلا نوحبقي وجحيبقلا نودسحيو

 مالكلاو لصفلا لوقلاو لزجلا ظفللا وذ ىودبلامهنمالماح هيبتلا نوكرتي و الماك ص قانلا
 ةعماجلا تالكلاو ةمصانلاظافلالاوةعرايلاةعالبلا وذ ىرضنلا مهنمو لنلاو رتنلا نم مففلا

 امل ىرضحلاو ىوديلا نم لككف قيورلا ريغكلا ةفلكلا ليلقلا لوقلا فى رصتلاو لهسلا عيطلاو ١
 ممدايق كلم ةغالبلاو هدارم عوط ةحاعفلا ناب دحاباتريال ةغمادلا نيهاربلاو ةغلابلا جهلا ا
 اف اهبابسا غولبل احرص اولعو اهياونا نم بأن لكن َنماولخدواهنويعأوطبنتساوأ نونه اووح دق |
 :ىم ليزي هفلح نمالو هي دينيب نم لطايلا هيت يال زيزعباتكي ميركل وسر الا مهعار ؤ
 لوقم لكى لع هتحاصف ترهظو لوقعلا هتغالب ترهبوهتالك ت لسمو هاي آت - كا دير ريكح ا

 توحو هعطاقموهعلاطم نسملا يف تردابتو هزاجو هتقيقح ترهاظتو هزاجتاوزاجيا رفاعتو |'
 الاجر ةباطحلا يربشاوالاج بابلا ذه يف اون اك ام حسا مو ءاج هعماوجو لج نايبلا لك

 مهعزانمو نورواحت.اميقلا مهتغلب ال اقم ةغللاو سي رغلا ي عسواوال احرار مشلاو مهبل اي رتكأو

 '( سور ىلع نيتسلا نم ن ,يرشعوى دحا ملاع :رقمو نيح لك ف مهباحراص نولضادتي اهعينلا
 تتشيو مهم احا هقسل دعب وتلا ةياعمهح ويو عيرقنلا دا مهعرقي لري لو .تريعجا ”داملا

 أ! _: رع نورجاعاذه لك يرو ملا وماومراي دومهمصرا حميتسي وم ءان او مهتما امذيومهمءاظن
 قاب وهوهضاو ''راهرب وةعطاق ةجح وهف هتوب ةحس و هتلاسر ىلعاطع هد هلاك اذامو هعضراعم

 ةزجمم نم طيستست ملو ةيلقملا مولعلاو ةيع :تلاماكحالا طبنتت هنمو تازجتملا نم هريغنود
 :أ نارقلا ةزجممواهرسضح نمالا اهدهاشي ؛ له مراصعا ضارقناب تضرقنا هايينال تأ ا ريسف أوس
 ميمادحت تيح هدضراعم عنو ردقيال مهاب لسو هيلعهقلا لص عطق دقوةمايقلاموي ىلا ةيقاب

 ١ نإ رهاأنود نممُك ا دهشاوعدأ اوولثمنمةروسبا 0 اق ىلاعتهلااهرمأ كم لاقو '

 ناك قويلاطخلا ن املس وبا لاق َرالأ اون ًاقاواسفَت ل ةاوأعمت“ مانإف يقداص رع ع
 عطقدقو قالطالا لع قلخ لقعاو ب هنامز لها دمع اجر «القعنم 1ومياعتا لس ْ
 لاقف هب هل مهتضراعم بلط يا هب ما دحتام لش نوت ًيال مهاب ىلاعت هي دنع هب ربخأ ا لوقلا |

 ريخأ اهف عقب ال هناو بويغلا مالعمتلا ددعنمكللذ ناب هلعالولفاوُسمَت نأ ]واول ْمَآْدِإَو 1

 يالطسقلا لاق نوكي وهو نوكيال هنأب -يشيف لوقلا عطنقي نا هلقعهل نذ ًايملالاو فلخ هنع ْ
 ةضراعملا لبقزجتلاب ىدانهئافهنيي وملك ١ وهعدب اولاجلا اذهيفلاقيامنسحانماذهو ||



 مهنمدحأ عطتسي ظداهشالا س ود طع مهباخراص ةضقانملا قيس ضرفلا وأب نع ريصقتلابو و

 اريبخ بلع رابخالا نم هيلاينلا اهناكد_لاقفداهتجالا رهاظتو يعاودلا رفوت يدم ماملالا

 : هلمبنوت أَي ٌ آل ن ارقلا اذهلثمباوت أيْذأ لطِْفاوْ نإ تدمتجا 1نئل لق

 ةردقلا ءاعداب اوعنقو هتضراعم نعم ومجاباوس كدقو ! ريهَظ ضعبل را َنكوَلَو 35مل ع

 طرفل ةرباكموةحاقوهذهو اذه لم ادق شف ول مهنع ةياكح ىلاعت لاق اك مزج عم
 1 اعضب زاب مهعرقو مهتضراعم بلطي أ ممادخت د قواؤ ٌداشي نأ م.عتمامهوعاطتسا وادم دافع

 1 ةحاعقلا يفاصوصخ بالقنالا ن نعمهفاكتتسا جياوردقي لع فويسلاب مهعراق م ةنس نيرشعو

 ادرتلزن ةيآلا راق نش سنرالا تعمشجا نأل لق مرج ارابطا ىلاعت لاقو
 ىلاعتودناهس رك امناو ترراحلا نيرضالا وه نمكلذلا لئئاقلاو اذه لشم انلقلءاشنول ملوقل
 ِ م نود سن الل عقواعا ةضراعملا باطوهوى دهتلاهالاو نآ أرقلا ناجل بلس نجلا
 ام ةوقلا نمةيعاتجالا ةئيبلل نالوهبيلاسا لعن أ ارقلا ءاجيدلا يب رعلا ناسللا لها نماوسمل

 : ناك ة ضراعم لا نع اوزجت كلذ عمو اضعب مهضعب ةداعاونيلقتلا عادا ضرفاذأو دارالل سيل

 أ نعازجت مرا كتهو ءامدلا كفسب ةيبال أ مهسفناو ةفيرشلامهمم تيضرفرجتا دحاولا قيرفلا
 لاطب او مزجم ىلع اهربأ ذبف مهمل حام اهباوعف دل ةضراعملا ىلعاوردق ولعأ دانعو تمم ناينالا
 'ا ريثك فرثعا دقو مطوقن ةربع الف مهت ردق مدعو مرجعن مطاقا ذهن افا ذهل تمادلقل ءاشدوا منوقل

 نمف «رشبلاالكن م سبل هناو هتضراعم لعدح ار دقيال هنأب ةغالبلاو ةحاصملا لهأ نممهنم

 أاورظنا اولاقفاموي شيرق نم رفن عمتجا هناكلذوة هيب رنبةيتعمهئاس ٌؤرنمكل ذب فرتعا
 اننيد باءوانرمأ تتشو انتعامج قرف يدلا لجرلا اذهت يلف مكاوةءابكلاو ,رصسلاب ككعا

 | ناكواموي لاق ةبتعن ا ةياور يوةعيب رنب ةيتع ريغ منام اولاقهيلعدري اذام رظنيلو هملكيلف
 موقأالا شي رق رشعماي هدحو رتل ا يف سلاح لسو هيلع ثلا لص ينلاو شيرف يدان يالاج

 ا ماقف لي ولاقانع فكي وءاشابياهيطعنفاهضعب ليقيهلءل اروما هيلع ضرع اودلك ادهم ىلا
 يس ةطسلا نمت لع دق ثيحانم كنا ياني ايلاقف لسو هيلعما ىلس ثا لود لا لج

 (١ هبت هفسو مهتعاج هب تقرف ميظعرماب كموق تيتادق كناوبنلايف :راككاوةريش

 | انضعيموقي كرا الاديرتاممهئاب ا نمىضم نمهب ترغكو مهني دومهتم يالا

 أ .لاقف اهضعبانم لوقت كلعلاهيف رظدتاروما كيلءضرعا معساف ىف افنن ىتحفويسلاب ضعبل
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 رمالا اذه نمدب تثجاي ديرتتسك نآو 5 لاق عسا ديلا ابق مسوديلمنا ىلص |

 | ال قحاديلعكلاندو امرش دي رت تلك ن اوال !ءابرتك ا 2_ر وكت ىتحافلاوما نمكل ادهن الام ||

 ندائيير هيأ اذ يدلا ده *رك ناواملع كاكلم كل تلمدي رت تك 5 ناو كنودا ارما عطقت

 لاق ول لافدياو لأ انا غ بغرف دق ل ةقدحم مم و هيلدا ىلص هللا اوسرو ةباع ترك
 ما

 1 حم

 نم لب ذات مميت أ[ نمحّرل ارشأ أ مسن روعيعدتلا لصل ذاقع لعق لاف يم عساف

 م

 أ لف عامك . لو هملعمللا ىلص هللا بلو تر ىف ايي رعان 1 رع عاب ىح مييحرلأ نمحرلا

 أ

 ْ ان هنم تلون قحاماوم هيقاثل د و بطلا كل | ةيلص ثان نعد در ع هن ا كابر قي نشسا

 م هلا 0 هدر ختم ىققح دعم معلا يلع ادهعت هريط فاح هيدي ىلاواك تصنأ هيتعابععم

 | ماقف كاذو تباع تمع“ لاق دياولا ابا أي تعم“ لاق ابيع دعست و دج ا ىلا سو هيلع هلثا ىلبص
 .٠ سم 37 3 5

 هب بهذ ي تلادجولا ريغن ديلولا ونا5 ءاح دهل ها فاحي ضعبل مهمه لوت» دباس ىلا ةيتع

 ا أم هللاو طق 3 لت تعا امالأوق تععم دق يللا هللا و ءلاقديلو ' بأ ايدك ءاروامأواقمهيلا !ساج الف 5-1

 1 يوديع وخأ 3 ولحج جسرا دع نيا اح يلع اع اشير رق تعمأب : هناهكلا الورخ ١ ألو رهشلاب وح ا

 0 م ىرلأ نا -للادوا امد» ارق ةةيابكا الو رعتبالو ر يول و أهشاو« يتب ينشأ احاملاق ة ةياور

 تاكساو دوم وداع ع . اسر .ةقعاس' ا !لقف غل تح« محي ان رلا رملي زعمت ا

 باذعلادلا لوي نا تمم بدكيجلاكيشل اق ذا ادقثرا مك ءدقو مكي نا محرلا هتدشادودُق

 يلا ةجعب هعأن نيح دنا هتعدللا يدر ذيب ماا 8 تيدح ن مراسم كودو *هريغو قب ميبااءأور

 بصي رذوي |ناكو سو هياعدتلا ىلد يتلا رءأي دل رطتياساهاحا تع . 5 سو هيلعهلن أ ىلص
 مهفراعيأ ةيلهاجلا ف ارعاش رستع ىنت ١ ضقاد دق سب ؛يجحأ نهرعشأب تععسامهلثاو هل وقب ماخأ

 ١ دذيباىلا عجرم دكم ىلا سي! قاطبام لاقرع لاب هتدرعمو دلحا ىف ىلع كلاذ ل ديف مدئا فق يف
 سانلا لوقيام تلق هلسرا لانا عري كم الحر تأ ارلاقه سو هيلع هللا ىلص يبلا رحم

 أونا ىلع هلوق تعصودقو ملوقب وخاف ةنبكلا لوق تععسدقلو رحا -نداكرعاش نولوقي لاق هيف
 ىودو# ترريذكل مهناو قداصل هناورهت هبا يدعي دحا نسل ىلع ثتليالو متلي لف ر كا

 ًارقامل#و هيلع هللا ىلس يبنا لاقدنا ةحافلا يف شي رق ديس ن كو ةريخملا نب دلو /!ةصقييقهمبلا

 قرا يذءاتي ! !وناحولاَو لدعأ اير َ 385 هيلع ا رقف هيف رظدالائيش “لع

 اا ا ييسم أديولا لاففد وكادت كم حظي عب ملا ركتملاوء ءاشحمفلا نعوني و



 م

 ْ رع“ ءالعا ناوةوالطل هيلع ن اوةو اذهل ناهقاو لاقي" الاسف هيلع "5 داعاف كت ءارق ْ
 ا | لاوقابالو ينمراعشالاب لعا لجركيفامهناا ودموقل_لاقخرشب اذهل وقبامو قذعل هل فس اناو |

 1 هيلع 2يراو ةوالخل لوقي يذلاهلوقلن اه اوكالذ نم ائيت لوقي يدلأ هبشي امهللاو ينم نخلأ ا

 قاس نبا ىورو» هلت ام لجيل هناو هيلع عيال وولعيل هناودلغسا ىفذعمه ااءارقل هناوةوالاطل
 ! ءاظع نمناكو ةريغملا_نبدلو ! ىلا مساوملا ضعب يف عمتجا هدا ديج داب ؛قمماوعاحلاو ْ

 مول ااذهمر كىحادق شي رق رشعمأ مل ل لاقفم ممرعت ةحا مو هم مث مدقنملاومهيهن ,سأذوشيرق ش١

 | جمعب بدكير الوايأ ارهيفاوع جاف عيحاصر .اياومعس دقو كاع مدقت بر ملا دوفوناو أأ
 وه امثل ولاق هاك ل وق اولاق مع“ 7 وأوقف متمأ ل لب لاقديف هلوقاو ارانل# !تتافاولاقاصعب

 نونجت وحامهللاو لاق نودجم لوقماولاة دعجحلل الو نهكَلا همرءرب وها ن كلاي ردقل ىحاكب
 ا هلكرعشلا انفرعدقلرعاشب وهام لاقرعاشاو اةدتسو الوتس وها ةهانعرعو نونجنلادي ةردقلاا

 | ١' اني ردقل رحاب ودام لاق رحا. اولاقهطوسبموهضوبقمو هصي رقوهزجصو هزجر |
 ناو ةوالطل هيلعناوةو الط هلوقل ناهلناو لاقت ا لوقل امثاولاق هدقعالو هتمنب وهاش هرم ٍْآ

 ٍإ

 ١ هيف لوقلا ب رقأ ناو لطب هنا فرع ال اثيت دهن مولا قيمت امودامحل هع رش نأ اولا

 أ نيبو هجوزو ءرملا نيب وديحأو ءرملانيب ودي او ءراانيب قرفي ر كوه لوقت ءاحرحاساولوقث نا
 دمام رالمسملا ١ اومدق نيح ساسنلا لدس يب نول جي اوه كل ذب هنعا اوقرعتم هتريشعو ءرملا

 | نم ناكوح هاج كب لها قانآل عج لبابلك ب رعلاد“ ١ يدركذ رشتناق لسو هيلع : ١ هللا ىلص هنا لوسر رمأي تدع : مسوملاك ثانذ نم برعلا تردد .ةدره !هلاورك ذوهاياهورذح الا
 هل ينب نم لحر نع قام أ نب !قيرط نمر يعنوبا ىورو* ناك امّدر عطا رعاو راس ,الامالسا
 ٍ تععساميف ريس ذاعم هندال حور نب ورم لاق ةلس يب نايتمرل سام لاقراصنالا نم_:رطبأ

 ْ) هلوقىلا نيملاعلاَب در هللادمحلا هيلعأ ارقف هيبأ لبقلسا ذاعمن أكو لعزلا اذهمالكم

 أ اذه لثم همالكل كو أ هلعاواذه نسحأ امدسالورمح لاقف ميقتسملا طاَرصلا انرهأ '

 ايوعكم دجوول نآرقلا|ذهنا ءالملا ضعب لاق ب هاوملا يلاق*«اذه نمنسحاو تبا ايلاق |
 ددع نم لزتمهنا ةمييلسلا لوقعلا تدب شل كلا مدع ضو نم ميمو ضرالا نما لذ يب بص يف

 مثرياو قلخلا قدصا دي ىلع ءاجاؤا فيت كاذلثمغلا ا”ىلعملةردقال رشبلا تم اوما |
 اذه عمي فيكفاوزجف هلثمنمةروسباوت اين امهلكق للاى دو هللا ماكنا لاقوماقلاو |
 ”ىلاعت هللا باتك نا ىلع ءالقعلا عج ا ىربكلا صئ اصلا يف طويلا ظماملا لاقو# ىهتناكش ||



 ناكر كلان مدح نو ىلع يلاعت_ لاق كذب مهدت دعت هتضراعم لعدح ار دقي لزج ١

 ىلع هرمأ فقوي | هيلع جت هعامس ناال ولع ولأ مالك حمسَي تحن جأف كادبتسأ |

 ا ان لقي نمي اويطلو ١ الو اوأقَو ىلاعت لاقوةرجحم 'رهوالا ةجح نوكيالو هعامس |
 كلان نأ ”مفخكب مل أ > ٠ رينتيقتانأ انو رشأ دع ثايآلا |

 تار“ ماقم مئاقةلال دلا ب فاكهناي 1 نمي !باتكلا نا ربخاف 'يَلَم لتي بايكسلا ا
 عقأصمو * ءاووصفلا حصفا | اوناكو سو هيلعهللا لصد اج دقو ايلا نم» اوس نم تاب اوهريغ ٍ

 (( ىلع ءيش صرح 0 واوردقي لف نيدسلا لوط مهلهماو هلثماوت نا ىلعمهأ دحتو ءايطحلا |:
 أ دحا نعل قتيل و ةحملل امطقابيلا ا ,رماءافحاوهروث ءافطا !

 | ىرحا ءازيتسال اىلاوةراتدانعلا ىلا اولدع لب همارالو كلذ نم ءيشيهسفن تدحدنا مهم |
 || اوضر مم عاطق.ال اوريحقتلا نم كل ذلكَنيلوالاريطاسا اولا ةراتورعشا ولاقراتو رساولاقةراتف

 دشاو ءيشفنأ اونكدقو مللاوماةحابتساو مهمرحومهءرارذ يبسومهقانعا ييسلا يكحت ا

 1[ شرعت طظحاحلا لاقءميلع نوهأ نأ كدا هيلااوردابل مهتردق يهلتمت ناينالا ن نا اول ولف ةيمح إ

 ْ ام دشاوةغل تناك أم 52 اوابيطحوارعاش برعلا تناك ام رثك أ سو هيلع ىلصادمت فلا |
 | موقلا رجم ىلع لقاعلا كلذ ل دم برحلا ملابص: مت ةضراعملا ىلا اهانداواهامقااعدعةدعتساك |

 أ ةروس ثرال م,ئابطحو م .,ئارع شةرقك و مهملع كلل ذ ةلوهسو مبتغلة دامت او.بمالكةرتك عم |
 / سوفنلا لب نمهعابتا قي رمت ي عرس اوهرمال دسفاوهلوقل ضقنا تناكةريسي تاي اودةدحاو ّْ

 ةيعل نب نيدلا يثوامالالاقد * صئاسملاةرابع تبت لاوماا انا اوناطوالا نم جورطلاو |
 ا ناهرب و ةيأ آهنوك روظي ناارقلاو علاني دلدب نم ىلع درايف حميم! ١ ب باوملا ' هياتك يف

 ا مالا ةماعنم ةماملاو ةصاخلات تلعدقهنافةلمخاام | الاي صقتو 3مل هوجو نم سو هيلعهلل  ىلص هل :
 1 لك ر بخب اهرتاوت نم لع أ رايحالا كل ذب ترت اوتون ارقلا اذهب ايدلاوه هنأأ ارتاوتم ازع

 |١ ىدهتلاو ةضراعملاب مالا ىدحت هيف هسفنن ' ارقلاوممريغوةفس العلاو كولملاو ءايبنالا نمدحأ
 1 ىوعدىدحتابس أن ضعب دي رب دقودوضراعي نأ ىلإ مهثعبي وهو عدي يامودحي ناوه ٠

 هع ١ هلثم ثيرتجياوتَق تونمؤبآل لهل وقت نولوةي"م أ دوطلا ةروسيف ىلامت لاقةونلا ا
 3 0 ل 2 ل

 هناف هلاوقتهنايف نيقداص اوناك لما هلهمشيدجب اوت ايلف لاقانبف نيقداص اوناك نإ
 0-0 ع



 د 1 وي

 تت نأ ٍيلعنانالا ردقي ام هلوق وقتي نا للع ارداق لسو هيلع هللا لص دم ناكاذا

 ُُ ا اوتأي ناس اغلا ١ نكمافهسنج نمم# ٍنيذلا سانللاكمتاذهناكرتنو غن نمهب كتي

 هلثم روس رشم اونأَقْلَف 'ءاَرتف أ نولوقي أ ىلاعت لاقفهلمروسر شعب ما دعت هنأ
 ملل ل

 نأ مهتم بلطف نيقداص مك تل وش أ نود نم متمطتسأ نماوعد 1و تايرتفم

 هنمةدحأو ةروسب ماد ٠ هللا نوونم اوعاطتسا نم لكو# تايرتفمدةمروس رشعب اوت اي

 يزل 'قيواصتنكلَو وكأن ودم ىَرتفي نان افلا اًذه نك امو ىلاعت لاقف
 ايتن نووي مم 1 نيملاملا مَ ' نيمديف بْيََدل باتكل َليصْقتو هيدي

26- 

 تيقوأص مك نشأ نو مم نماوعد أَو هلثمم قتوسباوث الق
 نأ 1 اوملعأف م 4 اوبيجتسي "مكن لامتلاق وعاطتسا نموهم ةدحاوةروسب مها دحت

 هلياالا هلاال هناب ةداهشلا وهو هتوعد لصا اذهو وهال ةلإ ال نأ ًاَورْهَأ ماسلا

 وامه مر

 َلِزنأ امن أ اوملع اقامُكَل اوبيجتبسَي 9 ل ْنإَف ىلاعت لاقو هللا لوسر ادمن اب ةداهشلاو
 ةكئالمل اقوم لَن 1َكيلإ لن أ مب كبش شا نكسللان ك رشا ملعب

 ويسمع <

 نك َمَو لاقاكئرتفمدنا ملعيال لزنم هنا مييوه يأ ادهش أب ب كو تودين

 لعفيت ناك ام لوقي ىرتفي نال ناكأم يا رظأ نود نمىَرتفي نأ ارقلا اذه
 نوكيف هعوقو عني لب حقيال اذهل ثم ناب ربحأو هلعف لاتحسا ىف لب هلعف درج غدي لف اذه ا

 نود مدي رثني يدل نافهلنأ نود نمنآ ارقلااذه ىرتفي نازوجيالو لمعحيالو نكمياهىف ينعملا

 ةروسةيكمروسلا هذه راف ةكمب ناكى دهتلااذهو كلذ يلع ردقيال قولغملاو قواخض هل
 ةيندمةروس يو قبلا يف_لاقف 0 ةرجملا دعب ةئيدملا يف يدمتلا و هاا :روطلاو دوهو سنوي

 سال ع 78 ظاس هر سلس

 0 رروسباوت اقارب [نرتامم بير ديف 0 نِإَو

 يلا اوت مترو اواولعفت مف لام نيقوكص مثكس نإ شأن ودننم

 لل

 اولعفت | نا لوفامحدحأ نير أرك دفن رئاكذإ ت دعأ ةراحلا اقنسانلأ هدو

 م



 0ع مسلم سس

 يدلاباذعلاكب قيجيندوب دكت ناهنلا اوهاقتقحدنا ملعدقف اولمفتماذا لوقي راملا اوقلاف |أ
 ْ ملادجوهوةكحلاب ماعد نادعب ةنسملا ةطعوملاب همر ليبسملا ءاعدا ذهو نيب دكملاهبدعو |

 ا نآامرلا نم ليقتسي ايف مهنا تسدتف لبقتسم لا يبنل ناو“ انامل هلوق يناتلاو سس | يه ىبأ

 أ ةيكمةروس ياو ناب“ ةرو- يف لوقي ن ' هرماو كلذ لبق ربحأ اكلم نم ةروسب نوت ا

 هلثمب نون ايالذ الأ ١ نهلثمب اون أينأ لعوجلاو ننال تمستج انئاَق
 6 5 + ه

 : أاعاداك مل امم قلخا عيجرخ اب ردي ن ءادل 0 سحأت معق | ريهظ ضعبل مهضعب ناك ْوْلَو

 ْ يدم ١ اذهو كلذ لعاوبواعتو اورهاطتوون ارقلا اذه لق نوت ًايال مهلك اوعمتجا اذامهناب .

 || مهلا كلذ عم موماعلاو صاخلا ههرعوز ًارقلا عمن ملكه ععسدقا ذهو قالا عي وم ءاعدلاو |

 1 ميلك قلخلا نأ نم لعام عمش اذ ىلع مال موبيل ىلاو تعي نيح مودي ةهةروسب أوت : الودوضراعيإ ا

 هلوقلاطب قع س اللا صرحا 'سراعكلا اكو ليلق هعيتات' تعالو تعبي ن دولدقا رامك اوباك |
| 

 أ ىح يقل نمروم' نع مول اسف تانكلا لها ىلا رويعذي رات كي قير لاك نب يد

 اا دع عمتي نوهت ةراتو ير هلا ىذو كلا لهاو ف سوي ةسصقرعدو اسك ابعمفاي

 مهي كو

 ةراتو رحاس نولوقي ةراتو رود نولوقي ةرادلاثمال هل نوب رصي اوراصو هيف هدولو قي ١م ىلع ْ

 أ اهيمع-» لقاعر كو منو لعي يتلا لاوقال نم كلذ لاتمأ ىلارعأ» تالوقي ةراتو نها نولوقي

 ا اوناك و مهمأ مولع هتوعد لطبت ودرع دع ةرءةضراعملاب ما دحتدق راك اذاههيلع ءارتفا اه

 بجو ةلصاح ةردقلا تناك أذا دك وللا ماتلا يعادل ١ اذهدوجو عمدناف اهولعنل اهيلعني رداق

 دحا لكل انيياطكب :بجوي ردقلااذبه ضرالا لها رئاسي لوقلا ادكم رود دوجو

 ا ا ثاي آلا نم غلبأ اذهوةلي-ريغ وةليحن نأ ارقلا اذه لثم اون أي نأ نع ضرال ا لهأ

 | ةيح نموه سيل ةرجم* نارقلا نوكو ٠ هريطنب دحات أي مل اذهناد ىقوملا ءايحاك اهسج
 ةهج نمالو طق بيغلاب هرابحأ دههج _: رمالو طقحدب ولساو همظنوا طقف هتغالاب وهتحاصق ا

 0 وبه نمالو طقم هتضراعم نع يعاودلا فرص

 ظفللا ةلال دي ةغالبلا ة ةهج ندو ظظنلا ةهج نمو ظفللا ةهج نمةددعتمهوجو نم هدر ةروعم

 هتافصو هئامماو ىلاعتهللا ترعاهب ربخا يتلا هيناعمو اهب رما يتلا هيئاعم ةهج نمو ىنعملا ىلع

 لبقتسملاب يغلانعو يبضاملا بيغلا نعاهب ربخأ يتلا هيناعمةهج نموكللذ ريغو هن كئالمو
 ةيلقعلا ةسيقالاو ةينيقيلا لئالدلا . :سم ديف نيبام ةهج نمو داعملا نعدب ربخأ امةيج نمو
 ص سائل ن ارقأأ اذه يف انيَرَض دما للمت لاق اك ةب ورضملالاثمالا | يئينلا



 ل ا#خاا اب م حسا

 يف سأل ارض قلَو ىلاعت لاقو لد ئثراكمأ ناسشإلانكو لثم لك

 ردو دم ايثك لإ سلتا قنوت نم ا اذه
 هل 2 0 لسا مر عل

 ,جوعيذريغايسرعات !رق تورك ذي ”يملعل ل شم لك نم ن ارقلا اذهيفو سانا |
 ا عدرا 3 هتسس

 ١ ضقاعتيالو هزاجعا لعمجج وه ن ًارقلا زاجا يدوجولا نم سانلاهرك ام لكةنوقت؛

 هتضراعم نع نو زجاع مهلك أنآ هن حوطقلل !باوسلاودل اوهيدتام اوهبت موق لك لب كللذ

2 

 ا هلوق يهب ربحا أك بدت ى دادإ دل نم لك الكرئاسنيب ون ارقلاأن يد قرعلا رهظي لبن ارقلا

 ا 4 ردح ل نسل : ا هلثمب نوت ايل ن افلا اذه لثمب اوت أين العود 0-0 دلك 1
 | ةلصاح ةضراعملا ىلا مهيعاود نودي سالاءاسيأو ارييظ ضعبأ مهضعب ناكأَ ا 3 8 لكل

 | دحاو ريغ ب دس ا دقو هوصراعل ني رداقاو باكو إوةضراعملا نع رت عشا مهووس 0 ا
 | نعقلخلا رح نمن ًارقلادب ريحا ام قيقحت هب ربلظو» سدبح -:مالكت ءا كل «ظيا |
 ا ناكمرأدل ! نيبذكملاو سو هيلعدللا ليص د. نييماللاءحا 2 58 نيا 0 وأ هاو نايتالا ؛ ا
 ا
 ا

 . لاني هباع مهترعاو مربح او سانلا لقعا نم كلذ عم ناكودوب فكي ال سانلا هق همي ناد دصق أ
1 
 لزب دم اذعلا سال دم لتمىفأ ن سأنلا أ اعد مل ابذاكوا كد امدونأ ليقع أود هدوم 0

 ا
 0 ءابطع 97 موه راستالا اذه همامتر تتنأو هتوعد ترب اظواهركو ١ اءولم دل ' ناعما ىف ا

 أ ناىعد زايلق هعاتاو 2 وحدو 0 لوايقد_ةأا اذه ممدما دقاح ناكلاح يأ ىلع لارا أ :

 ٠ رو يال نرقلا اذهل اوت اي نا ىلع لاو سلا ميدجا ولددادب عاقب ردح لوقي ا
 ! عقال و هل هنقيتوكلل ذب همزج عمال ن نك وكيلة تملا رادعالا رئاديالو ر دعلاتثعذيئال || 3

 أ اذاو هقيددصت نع سأدلا مجريف حمص عدفمك دب لذ ذكر رلغب نا ىاحي نمكاذ لوقب ال نطلاو كن

 ْ لاقيف ليصنتلا اماو * كللذب هلهلثامالعا نعال اك 0 ا زاب ناس
 ا دحأ كت ض3 مى ةفورعملا مزاكلا ب يلاسأ سجن مسي عيد تسي هد واساون ارقلا ملقن سفن

 همظنالو ةباطخلا الو لئاسرلا الو زجرلا الو رعشلا ساج نم سل هدافي واسالا | ذه ريظنب

 داعلل قر اخ بيج هنغالب هن ارقلا ةحاصف سفنو ٠ مههجو مهب رع سانلا مالك م ىش ملغن

 هتافصو هئايماوهللا ديحوت باب يف نآرقلاهب ريخأ ام سفنو قلخلا عيبب مالكي رين هل سيل

 ا

َ 
 ايس ا ب ئ
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 ص صم ا يرسل هع 7

 || هب ريخأ امكلل ذك وين ريغالو يب ال رشيم الكيف كلذ لثمدجويملةداعلل قراخ ب يجعرما ||
 نيدلا نمن ارقلاهبرسعأ ام سفنو ٠ كلذ ريغومد 1 قلخو ناو يسركلاو .رعلاو هك الملا نع

 نمو ٠ كل ذك ا ضيا وهلئال دلا نمهنيي ولاثمالا نمهب ريخا امسفتو ٠ كلذك عئارشلاو ا

 ا يف ءاجام تيب وهني دجوة يسايسلاو ةيقلذاو ةيملالا مولعلا يف ءالقعلا عي هغنصام ربدت
 نيب وكلذ نيب دجوواوظع اتوافت ءايدالا ىعصو روب رئاو ليجتالاوةاروتلاةيهلالابتكلا |

 ْ يف زاجيالاف مب. ظنو برعلا ظافلا رئاسنيبو همظنو هظفل نيبامت لعأ تواغتلانمن آرقلا
 | هيناعم ل تم نايتالا نع نورجاعمد ؟ينب *القع عيمجو هظفل يف زاجعالا نم ردك أو ٍظعاءانعم ||

 !! نارقلا لتمدبا ردق و ليجنالاوةاروتلا ينمو هظفل لدم م ايتالا نع برعلار جم نم ظعا
 ىلا 5 يندب قا امريظنب يبنيق ابنا عنتجالو اضيا هللا يتك كلت ناد دوصقملا يي حدقيال
 التامم ليجتالاوةاروتلا يلام سيلو فييكف هريغدي ىلع ّقوملا ءايحا مقودقو قوملا ءايحاب حيسملا
 ريدتو ن ًارقلارب دزم لكل توافتلاربظي لب ةيككاالوةيفيكلا ينالو ةقيقلا يال نآرقلا ياعم |

 ريظيمل نمو هجولا !اذهنمهزاجعأ هلربظ ةفرعملاو لعلا لعا نم هل ترهظ نمرومال اهذهو تكلا
 ىدحت عم هل ثم نايتال نع قلحلا ميجرجتك هلاثمالو هلربظي يدلارهاظلا_مالاب ىنتككلذدل |
 ,| ةيعت ل !مالكىعتنا دحا لكل رهاظ سما اذهناد رجب هرايخاو لسو هيلع هللا ىلص يبنلا |

 « ىرولا ريخحدميف ىرقلامأ » هتي زمهيف ىريصو.ال امامالا لوقنسحا امو *راصتخاي ||

 ءاقشو ةمحر سانلل هيف *  ركذ هللا نم مهقكي ملوا 1

 ءاملبلا هب ىقأت البف <_:وملاو هنم ةيآآ ”سنالا زجعا
 ءارقلا هظفل نم تارجيع »* هيعماس ىلا ىدهت مويكلك

 ءاولخلاو ىلخلا وهف. * اوقالاو عماملا هي ىلخت
 ءاسحلا اهيلَحَو اهالح يف # تءاجش ىعمقارو اظمل قر
 ءافصو هلالز 2 ره ةقر | *#  لفف ضماوع هيع انتراو
 ءادصأالا اهت ارم نع تيلج * اماذا هوجولا ىلبجي امنا

 ءارظنلا رئاظنلا لقمو انم اًروص تهبشا هنه روس
 ءايطحلا كنمهوي الف لياتلاك مدنع ليواقالاو

 ءاجحلا اهنع نابا فورحنع * مولع :مهتايآ تناباك
 ءاكزو لباتس هم عااا# رزلا بجتا ىودلاو ياك يهف

 ءارتفا اولاقو رحس اولاقفي يرلاو ىدرتلا هيف اولاطاف
 ةييدسم عبس -



 اثيغ نغت مل تانيلا اذاو ١

 لوق حصفأب ايداه معاج

 ىكدحتلاو هب مهعيرقت لاط
 اعيط سانلا حصفقأ موقلامثو

 رثعأو مئاتشنل هنع اودع

 اريظن اوعاطتسا ول مارثأ

 ماده هيقو ممزاجتا هيف

 . -مدلا يف ناك اب مرابخا هيف
 هولع دق <”ىمالا ”ىبنلاو
 هاتاام ةحمل سانلا قدصا
 اذه ليقنم نيمالا هوبقل
 رغالو باسح الو باتكآل
 ماتا كيلملا نم باتكب

 ايارملا لك قوف هللا هه

 هن نيملاعلا يف لع لك

 نكل نيهاربلاب لكلا بلغ
 هتممجاعال او برعلاب راح

 مهسوعترو فيس فرح لك

 ايولقمهنمن أرقلا ىدهي سبل
 دبع قلاب ما صفالا قيطيال

 لضفماسقا زاحدق درف لك

 هيدلف هدحو لكلا عج

 درف وهف اهفاعضا اهنع داز
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 اذاف ملع ىلع لوقعلا تلض اذاو
 عج ابيلحو» ةيل> عج < ةليمحا اهتافص يا اهالح هلوقو

 «ءايبئالا ديس حدم يف ءارغلا ةبيط » ةيفلالا يتيزمم يف تلقو

 ءاتع "نهب ىدملا ساهلاف 2#

 ءاحصنلا لوقت |
 +وقلا ءاكرلاو ه ةيلح

 ءاحصفلا هلقا "رع تاز »*«
 ءاغأبلا عقاصملا ني 0

 ءاسيطخ ىرولا نيب ءارعش

 ءارتق 1و مهبأوج قارتفأ ب

 ءامد قارت نأ هنع مهقار

 ءافش هيفو مل مقس وهف

 ءانالا تواست يايوره

 ءارظب هلاك كيس هلام

 ءاهش بذكي هموق نم طق
 ءانمالا ىرولا نيب ليلقو

 ءاقفتس الو هل تلاط هب

 ءارغط هقدصي ظفل لك

 ءانغا ةجح لك: رع هيف
 ءاقثرا هيلع هل هيف هنع

 ءاقشلا هيلع بلاع مهمضعب

 ءادف حالا هل السب

 ءادصح | ةَرتنو خو

 ءادتحالا اهبر نم اهاثا ام
 ءاسرخ هلالض _: رم هحور

١ 

0 

 دي

١ 

3 

 د ع عا جدع دج دس دل جل عا خا

 ءادجتسا لصف ضيف نم بتكحلا لكل ميركلا هنآرق نأ
 ءاطو نوكي دقو لصف نود #*

 ءافيتسا لئاضفلا ميل

 ءالعلاو . روّلاعْلا هنعم د



 6م اع
 ءامقنا اذهل امو هافشاب | *  *ين لك تازممم تصشاو

 بيطخلا وهو عقم عج عقاصملاوءلثملاب ةضراعملا بلط ىدحتاو« عيب وعلا عيرقتلا
 ىلاعت هنثأ ءامسأ نم تمم نادللا ةحبللاو «نامزالا ءانالا *ييسعأ مهقارو» غيلبلا

 ةركنلاو+ سرالا ناو هيلا تيس ةحت ىلع ةلادلا هيتك لطشالملا ةماللع ءارغ ارغطلاو»كالملاك

 ءاطولاو ةيطعلا يو ىو دخلا سلط ءادجقسالا اوم ةكمحلا ىتلخلا ةقيض ءاد بح اوءةم اولا عردلا
 ميركلاو» ماتا كيلملا نياك ىلوقيف كيلللا ىطعمل نملك يو ءقافتالا يأ ةأطاوملا
 ةي رماه ذه ىلعا مقاع يل ! ,فلججلا يي جيشاح قاييلعدسأ م ناودي دوت رف كلامنا ارق ناي

 ينانلا لصفلا
 5 ْْن رهأا زا ىعا هوجو نان يف يي

 يي دروالا مامال'ةرابعن , ارق ازاعأ دوج :يف أ العلا تارابعو هديلع تعلطصأ ام امعشاو عما

 اهودي ويمأ .؟ةريسل لق نااط ود اديس اةرابعونأ اقالا يف يضوسلا طاف ةرابعوةوبنلاءالعأ

 ماع هال لاقل م وفا بكار رابع ءاسأ ي مريع تا اداياز عم ليلق راوككر ايدح نأ اوأب كعرصتقا انآ ٌ

 مو دياع المد هناعد رع تعملوا : ارقلاوروت دمادباتكا سعياسلاب ايلا يف يدروأللا ا

 انفو الوقو اا ةوماما ماكر 5 هل دعي# در رأوا هنناه محو هتلاسرب هيك تادصو هثاوبن ىلأ |:

 تاعاللا قفاوم لور اك نااقدحا ةدتايأ أريدحأ ودزاعكا صخأن .ماهم راص تايسأةن الع

 هرعت ار اهع يف تع نيحو ل لاديلع يسوم نال هرهد ساب قرشتملا عئاتاوهرصع لاوحا نم

 سس لس هلل سس 0 5 0
 هياع وسع تعب وو هذ لد و رح ا.لك رهام ةيحامملا تاقواسي رج قلد رم ضخ

 بيل لك لهذأ وبسم ل 3 شهدا م قولا« ءايدعا هةتمرأ لاءا 2 نم صخنت يع ياعلارصء يع كلا ا

1 
 أ

 هزاجعاو هزاجمايفن آو هلأ صح ةعالابلاو ةحامملا سيو هيل سد تعب الو

 موق لك يرجتلا نإ ! ينانلاو» لاملا ةقسميفامملا هلك اشتم تملتحا ناو عار *ترامع ربلخأ

 ةدالب ىسيعو ىمو»ووق سل ايئارسا يني لراكم مهماهذاو وتعردق طم مابعا بسم أ

 نيح مهيبنا اولاقو كتم ىنعم «ن.دافتسي . وان ست-«مالكن م نودي امم نعل ايل نال ةوابغي

 ةهادبب هيلا نواصياب زاجمالا نماو هش َة ةملارملا ًاخاانل لعجا ملم أسصأ ىلع نوفكعي ةيموقبادرم

 هيفقيدمتأاوررقاهعرسملا :روكلءار مشلاديف دنيتو ءاغلبلادل نعذاو :اسمدلا هعرسعا# [!

 ينامملا نمواهخابأ ةحامنلا نماوركتبا دقاتاهذا مدح اوامابفا سانلا تصابرعلاو مهساوح

 ا مهتاهذا هيلا لصتو بمارقا هيف رمت عن ًارقلا ريم *نءاوصخم اهنسحا باد الا نمواهبذذعأ
 مه لل ا متل يسم باص شتصلا جيس سس سسم يمي سيسعل ميسا يسست يس سم م



 ابعبط لك اشي ب ةصوصخخ ةما لكن وكشلةردابلا نود ةيورلابوةها دبلا نود ةدطقلاب هنوكر ديف

 صنخي زحعم نمراطقالا ينريساورادعالا ىلع ىقبان , ارقلازحعم نا ثلاتلاوهاهمبهف قفأ ريو

 زاحعاو»*قحا صاصتخالابو مجاوبف هزاجع! ما دامو هرصع ضارقناب سردني و هرضاجي

 هتساصفاهدح ا هاهجو نيرشع نم نوكي ىلاعت هاا ىلا هتفاضاو ورشلامالكن عدجورخ يف ن ًارقلا

 نسح.تلاثلاو ٠ هيناعم ءاقيتس ا يئانلاو هظافلا ةغالباهدح! .طورشةثالثب ريتعمك ل ذودنابي و
 اهعابطن ايناثلاو _"ريلتال ىتح اهتلازجايهدحا ٠ نيهجو نم نوكتف هظافلا ةغالب اماف ٠ همظن

 *ىدايم يناجيال ىنملا نوكينا امهدحا ٠ نيهجو نم نوكيف هيناعم ءافيتسا امأو .وفجتال ىتح
 اهيلعدي زي الف هظافلال اقباطم ىنعملا نوكي ى1#را يفاتلاو ٠ هعطاقمىلا رقتفم ريغ هظافلا
 اماو ىنعملا يف فالتخالا ناكصقنناو طفللا يفقالتحالا ناكدازناف اهنع رصقيالو

 ا نوكي ناينانلاو ٠ رفاتتيالابساتتم مالكلا نوكي :2راايهدحا - نيهجو نم نوكيف همظن نسح
 || طورشلا هذه لكتسي امرشبلا مالك يف عمدجي دق ليق ناد ١ نر يابتي ال الدتعمنزولا
 أ طورشلا هده لعدمظن بولسا كرا اههدحا ٠ نيهجو نم هنعباوجلاف ٠زاجعالاهب لطبف
 || اذا كنال افلتحافءريغ يف دجوتال ةحببهظافلا ٍيظنل ترايلاتلاو اقرتفافوريغيف مودعم

 | 0 ملرق كمبو ةايح صاصقلا ينامكح ]و ىلاعتهللا لوق نيب تعج

 الأ ا :رعوزاجيام زاحعا نميفاتلا هحرلاود*ىنعملاو طفللاياقورفامهني تدجو

 1 يبق اة (مساَيَو ك < ام يلب أ[ضْر أ( ليقَوىلاعت هلوقك مالكلا ليلق يف هيناعم ءافيتساو

 3 ٠نيمِلاظلا مقل ادمب ليو يدوجلا لع توتس ورمل !ىضقو املا ضيغَو

 ا
| 

 ا
 نم ناك لو ضعب نم حصفا هضعب و رركملاوطوسدملا هيفو ارصتخم ازيجو هعيج سيل ليق ناف
 ٠ نأب اوج هدعف هتحيرق معضتف هرطاخ لكي نم مالكي لضافتلا نال لضافتيملو لت ايل هقادنع

 هروعتي سادلا ف المحال نكلودلتاتنع زحعلل سيل زاجيالاو ط لايف هف التحانأ اهدحا

 || نيب فلاخهنا يئاثلاو ٠ هي وات نع زحعللال هيناعم لضافت سحب ةحاصفلا قهلضافتو هميهو

 زاحعالا يف غلب اهطسباو هلهسا نع زحعلا نوكيل هلهساودحصف نيب و هرصتخمو هطوسم
 ٠ لوصفملاو لضافلانيبأم قرف - هقاخ نيد لضاف كل ذاوه :ر صح أو هحصقأ نعرجعلا نم

 أت تدم _لاقو دحف تاب ب عدصأفأ أرقي الجر معم ايبارعان !ةديبعوب كح دقو

 ا ينابنأ اهنم ٠ .ةداقتسم باس القد ديكو ءدعوراركتو هصصقراركتأماذ :مالكلا اذهةحاصفل
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 | زاسعالايفو عرسأ لوبقلا ىف نورك هايلغافل ار اهتنااهتا ةاهخأ اهتمو : ل دي زأة غل ةغلابلا يقودك راكلا أ

 هجولاو* بهرو بغر نملحي لههريغيابك ردا مقوم ي اهيلع فوقولاي لحا ن'اهمااهنمو غلبا

 لخدي الوهروتن.وم الاكل! موظنم نع جرحي هلا دعا صوب ولسا ملفن نا هزاحع ا سمتلاتلا ْ

 بولساي هعاوبارئاس لميايو هماسقأ روصو زواغى تح ةبطسالو ةمجح الو رحرالو رعت يف
 سبا لاق م زاكلاماسقا نعاحر احم راكلا فورح ىءناكنأو رامف شاكال موك شيال ٍ

 ٍ لا يو دقن تكريفوصومل !نمن و ىراعشلارذيملا اوحاوعو ىراقغلا ا
 ٍ ديلولا نع كح وه بر ءلاءالك قرط نم اتيت قماوي ملجرتسلاو ظسلاو رعشل او عهسأ ' ىلع : اردلا ١

 هيلعدللا ىلعدتا 0 مص | ىلا ءاح هن ادم ف حفاودت يعدي ناك ور ةريغملا سا

 رشبلاءالك-_ىما دهس بإ لاق هيلع "ورقه ن ًارقلا نمائيش يلع !ذرقا لاقدهرك لعومو سو ْ
 «رحت هبا لوقا لاقع هنع مجراك لوقلا اذهباتي رق ةتدسم لاقو شويا هيلا مشرعش سلو |

 عم دنع هدع هلأ ى مرباط سرع بل امال رهم# بولسا نارقلاعطنل فنراكرل ليقف

 قتكألو ملسو هييأع عدلا لص دلتا لوسر ند دعح رم نأ ادوهمل نيتي 6 وهي لامه اي صمم ناارقلا

 نم !فسرحا سح نيتذوعملا يدوع سب ا ىلع هبقشي ال ن ,ك<لودب دهسشل ةماي نع +. لعد بأ 3 تاي

 هرعش لق ةدحأ هرر اذأرما لالورا ارت !ايقديحدأن يح .تودقلا يف هك نب ةيلا قعالودر '؟رقلا
 م

 يف ةروس يأ نمار احت ىلع ة دأب تلا باطما ا يصدح نا نأ أوج متعم تناارقأاو ره دة تحس

 َ ون ارش : در ع يلم © دوعس »نا أو عضو صو ياو أ( امنا 'ارقلا نما بلا نيتذرل بلسا هاا كن هن 'اماو مشوتام ٠ مصوم 1

 -ةأا5و دا ادق اعك سس "ل 'اهاوع . نعم دقام وألا 7نأ ناعونال ةيصقم رم 'يحرحأ

 ها . سس 5
 ني قرف ةمالالاوةحاصملا ىوذ ن .نكت نعةحاورر ١15 ارماامأو + تنعسدقأب ا لعب لو ةيقأب

 ذآ
 اهعيال يب يتأاهداعمةر رك هزاسعأ نم عنأرلا دجسولأ و #ربين ةتايم>ول وحي مله ن ًارقلا بيل -اورعشلا

 انيحو اًودلرقك يلأعأ م ريتك نممالكلال اياق عج أماه حا ١ نييحو ءنمكلذو رسلامالك

 ١ 2 ع ع 1

 هلو يناخت الو ميلا ةيسويق ًاقولَع تنخ اذ ذاق هيعضر ان د !ىسومرم ىلإ

 نييبنو سرع ١ ةدحاوةي؟ يعج نيلسرمْلاَن 58 .اءاجَو ِكيَلإ'هوداَاَت يفرح أ

 رطاوخلا اهيف ل ذتو لوقعلا |هيفراحت ةرياغتميفاعم مدحت هظافلا نايفانلاو . نيئراشاونيربحو ْ

 .رئاظنلا هيف تلب اقل ودوجولا هيف تفانح ا ىتحداهتنم كر دتالوءاصفا غلبتال تئارقلااههف لكتو |
 َّظ ناو زاغلالا نأ اهدح٠٠ ناباوح هنعف حدملاب هتمىلوا مدلابوه زمروزاغلا اذبه ليق ناف

 نع جرخي هيناعم تفلتحا اما نايفاثلاو ءزمر هيف ناكن او رغل هيف سيلومومذم سل زمرلاف



6 6 
 0 سا ل 00000

 ! | زاهعا نم سماخلا هجوأ لاو انعم ىنحام زمرلاودانعم ريغهب دي راام زغالا نال زءرلاو زغللا ا
 ١ ١ لكب طيخلا هلا دنع مالا نكي م قولفم يب م تيقالو شبابيه يججال مولع نمر ارئلادعج ام
 | دق ءالملا نال ةوبتلايف ازاجعا نوكيال ملعلا لصف ليقناف ءاماعدب ,نكي مل نم هلع ىتحاطع ءيش

 || لملا يق لضافتلا نااهدحا ٠ناياوج هنعفلوصقملا ىلع زاجما لصفال :! نوكيالو نولضافتي | '
 ةرويطلر عد سيل و اذ اماعتي نقي مهلاروهلح نا يلاثلاو ٠ * ةدوقفم مول هلا عي ةلعاحالاو دوجوم ٠

 وهيلع هللا ىلص ن ناكدقو ةهتيدح ريغ ندري زج هطاعتب منعت ملعلا روهظو ةنيج نه 1

 | هزاجاد مس داسلاهجولاو*ارحيممهريظاام راصفالعطءاعتي ملواءاثك ارقي ةيماةم!س دايما
 هجاحت 2ث عاق ىتح ة ةيومتلاو هب رحدلا لعو ةعجرا !وديحوتلا لعن نيهاوبلاو يحملان ٠مويعشلام |

 أ لوقملابةدافتسم ديحوتلا ل اثالدف ليق درا ١ مه لك هل دحم ممحو حمم لكأ
 | باوحلاو» ريغل اهيف هعكراشميئاعلاو ٠ هاذ نماهدوجوايهدحا ٠ نييجو نمزاسعا اهيفركي

 يناثلاو٠ . لواجع لك مامقيف ل دخلا لل ءاندنكيإ لوميا ىلص هنااهدحأ ٠ نيهجو نم دنع |

 | نمستاب هزاسسعا نم حبال هجولاو «ل قاع ل !كمع 2: لوقعلاايأ مق ىلعداز : 1 ةعجرلل عصح دادي

 لهأ ةصق رم باتكلا لهأ 4 هادحم اموقمل الاع مال أ نه مة وهي ااخكلأ ثقي ةلارابحل 4
 ا

 أ اك مك رمق هرك دام ىلع ناكم نيدرقلا يذيب دحو مفخلاو يمومن اشو 0 ١

" ! 
 ا
 ا

037 

 | نكمدما ايهدحأ ٠ ناناوح هنعف نك .كم هيد ءاينالاريغ ملع نال ر جمع سيل ناك اج رابحالاف لوق ناق
 | .امتتعاردعم رأ مهاهملعيف اهلهأ ن ,«لسو هبل هلعملا للص 0 مواهب ملم تدك نعش

 بئارغو ا ارسأ ضماوغن 2 ايهم هل ناكل وهب" اكتم .نكي ملام هيدحت أآوحرتقا ما ينالاو

 نعجرفش اهضماوغ تتعب عدصواهرا ارم نع باوطلاب حم معصو أف ةملعو ماجا امو محرايدأ

 رايخأاب 1 بيلا لعنم هنعتن امهزاسعأ ن نم نمانلاهجولاو+ازحمءراسف ىرعي سيلا ءىلا فرعلا

 ةصِلاَخوْأ دنع يخل ثادلا مكس ل - تناك نإ لق دوا ارقك تناك نركت

2 

 | امب أدب 1 منهل ْكَو لاق مت يقدس م! تملا ااونمتقسانلأن ود اود نم

 مهناب عطقف اول لَ اولسَمَتَ ْنِإَف شيرقلهلو ةكو مدح ءانتاف ميري 0003 ا

 د و ردبموي كلذ ناكو يذلا نوثوي وعملا مهم هلوقواول هفو لذ نولعفيال ا

 داعم ىلإ َكُذاَبَل تالا كَِلَع َضَْرَف يذلا َنِإ ةنيدملا ىلآ ةكمنمدتر يف

 || يدع كلذ تيكيدتف ليقف هةر :اظن نم كلل ةريغملا | اسدح كلذ: وكي دقف ليق ناف ٠ هرئاظن نم شلل ريغ ىلا حت ماءةكم ىلا ىلاعت هلا هداعاف اءةكم ىلا ىلاعت هلنادداعاف
 0 سم ل سس صنم معيب م هلي مص هايس تنس سم سس تس شا



 أ ةسأ ارفثاو س دل ناارهدحا ناباوجهنعف ةناطفلاةوقوةيعأ الا لضفب ةسارفولاعفالا دهاوشل ||

 سدخلا _: رع تجر ميجا يف باصااذهو ىرخاامهب «ىطخيدقفةرات امهب باصاناو |
 امهب عوطقمريغ مجونةسارفلاو سدملا نايفاثلاو ٠ بويغلا هيلع نحال نم لح ىلا ةسارفلاو |

 نمديف أم هزاحعأ نم عسأتلا هجولأو +اقرتفافدوجولا لبقاهب عوطقمرابح اه ذهو دوجولا لبق

 ناتفئاط سمه ذ !ىلاعت هلوقك بويغلا مالع الا اهيلا لصيال يتلا بولقلا رئامغب رابخالا |

 أ م عي د ٍ هلوقكو لشف ميد دجوي وأ لوق مهم رباظي ناريغ نم الش اكتم

 * كل نوكش ةكاوشلا تاَدريغ نأ ن دوو مكحأ ن ًانيتفئاطلاىدحإ
 مرئامخ فاتت ريثكلا عملا ليق ناد ٠ هرئاظن نم كللذ ريغىملا هب اوك“ ل ناو ملوقك ناكف

 هنمالخ مهضعبهدصقي نا لحي ملنانمبع.ج يفدجوي مل مهضعب يكل ذدحو ناد فرعلا يف
 | اذهباويجو5مهنا اهدحا ٠ تراب اوج هعو مهعمهزاسعا لطي ومهيف ناللوقلا لباقتفمهضع
 ملف ممل اينؤءلمجهنايفانلاو - ارسعم رادع لاتحالا اذه ل ازف اوركتب ملف موملا ىلع ريخا
 || دقر ارقلاط اعلا نا هزاسعا :ىه رشاعلا هجولاو# مهعيج نمد دوجو لعل ده هنماواصتتي

 | نانوكي وهلس لؤرتسيالو هلزجرعوتي الف برقةسملا لوسلاو برغتسملا ل را ىلع لمعتست
 || هلهسو رعوتي هلرج نالرشلا مالكّن م هريع كلل ذ دج الو نيرفانت٠ ريغ نيعوبطمامعجا اذا

 امناليقناع ٠ الخ ادزادعالا يفو انيابمهجرلا اذهرم راصف رمانتيا هني مهلاو لؤرتسي
 هالواونسلالا هتلقساو عامسالا هت دلت -اهةوالتلاد كب ًاطاوتدق هءال كال ذك ن ارقلا ناك
 ةلعلا نم وذ ال ناكولو هعامس لوا دنع هعنص كالت ناامهدحأ ٠ ناباوج هنمففلتح اونيابتل

 | تاطيفءركةةرتكل ًأطوتيال مادخملا مالكلا نءهريغ نا يفاثلاو ٠ هتياغوهيدابم يف ملتحال |
 | ةيس دجوتال هيلع تعاوب ةسدحب صخغ هتو الت ناهزاحعا نم رشع ىداذلا هجولاو *ةلعلا

1 

 : هلوبق ىسح .ارلأو نوقن وسالم تل اثلاو» هقنورةحبم يفاتلاو . هج ع شاشه اد دحأ هريغ

 أ فيس مقواعا ليق ناد - موده مالكلا نءهريغ يا ذهو لال هعءاسو لككيال هئراق نا سماطاو
 دوحوم !ذهنااهدحا ٠ ناب اوج همم هماظعأب صن هل او دمازتلاب ني دتلل متوملا اذه سوفنلا .

 اذه دوجو عمابيه ثالذدحوي سيلو روبرلاو ليحنالاو ةاروتلاك ىلاعت هللا بتك نمهريغيف
 نم اطدوب دعيساو ناحلالا نءاملدوعضو اعاهت ل المسا لعاهلهأ نامتسا كاذأو ليلعتلا |

 ىصالا | باسال نيدتلا ىايفاتلاو . عايطلا##*كالزلف هظنل ةغيدب أ ذهنع نختسم ل ارقلاوتا
 تست مم



 هذه ناك لو اهصقني نا نمىلوا ةريصب اهدي زب نآي وهو اهروصت اهيلعدسنب الواهزيبمتلوقعلا ا

 | هزاجعا نم رشعيفاثلا هجولاو# ءاوس هيف يملا لوقو نم انمدب فرتعا اكريكن مددحمجلةلعلا |
 ١ ةمالا ىلا لوسرلا ءاداو همظن ىلعوهلظظفلب كلملا هغلب وةعدوتسم ناعمو ةلزتم ظافلاب لوقتمهنا |

 نمواطوب ذم لازلا لم راص ىتح بيترت هل ريغتال و ينعم هيه لتحا الو ظفل هيف مرمي لفلم ا
 ١ لعتاغللا ف الثا ممنسلالا هلوادتنو هتلاكصاش ىلع راسءالا هب رقست اظوفح ليدبتلا |
 ةنسلالا ف الئخاب ريغتي الو ةنكمال ا دءابتب لاخيالو ةنمزالا يقاعتب ىانخيال هتعنصو همطن |
 ىلامتهلا قلاةاروتلاناف اهظافلا تريوغناو اهيناعم طفح ىلع ةروصقم ب تكسصلا نم هريغو ا

 || ىسيعدب ريخا ام ويف ليج ال او همالكب اهنع ربعو هظفلب احرك ذف مالا لا هيلع ىسومىلا اهينادم |
 ةيعداف روب رئاواولتماباتك هولمجو مهظافلاب هتذمال: هعمجل هسفت نعو هبر نعماللا هيلع |

 | ىلاعت هنلأ ىلا ةفاضم_ بكسل هذ هيف اعم تن اكن ئلو هلظفل نعدوا دىلا بسنت عاستو ديماحتو

 ا اتيابم راصف هببت دترتو هيباعمو هظافلالاعماج ن آرقلا لزن اك همالكّلخن ىلع هطفل ةةيص تسيلف |
 ا 3 ىلاهتلاقاكهلوسر اهبشماومزاجت!اهبمقلا ظفح ةيطأ .ةنوعبالا اذه اموهيتك ميج

 هيناعم ل اّتشاو هطما ةفيص لع مالكلا طفش ليقناف َنوُظفاَشُمَل اَنِإَو رك ذل انو ا

 | نالهدحا٠ ناباوجهنعف هكا نم فلس ن ملاثماو ءامدقلاةيلماجلا راعشاك ا نيعم نوكيال |
 يف الف لافم نآرقلاو طبضتي ملف هلاحراعيال هنا يفاتلاو٠ طصضب لع اكورتمو الوخم اذهي |
 ا ةنالخملا رولا فيس ةرياغتملا هيناعم نارتقا زابعا نم رسع ثلا هجولاو * هطيضوهظفح ||

 نمو ليقتسم ىلا ضام نمو بيهرت ىلإ بس يغرت 1 رمو ديعو ىلا دعو سةروسلا يجري ١

 سناجتن ال ةرفادتم م الكل | نمهريغ يب يو رفاتتيالو وبني الف لدج ىلا كح نمو لثم ىلا صصق ا

 ةس#+ ىلع ةموسقم ةاروتلا نافرفس عوف لك: هفم ةلزنملا ب تككأ نم هريغ يف يثكلدلو اهينأعم ١

 ٠ قلحلا ءدب ركذل لوال ارفسل افاييف ةعدوتسملا يفاءملا نمدحاو ىنعب درفماهنمر فس لك رافسا
 ا ءاصحال عب ارلارقسلاو - نيب ارقلارمال تلاتلارغسلاو ءرصم نم ليم ارسا يع جور يئانلارغسلاو ْ

 | اهيناعم فالتحا لمجو سيماوتلا ريركتل سماحلا رفسلاو ٠ هب مرب دامو ليثارسا يب ىسوم ||
 | يتلا اياصولا لعتلهتملا تالككأ ا رشعلا دوهيلا ددعةاروتلا يف ام لضهأ تاكئابل هافتل اجومأ]
 ْ فحصلا ليجتالا يف ام لضفاو اهريغ نود نونلجياهب ومالا هيلع ىسوماهب ىلاعتهلا بطاح |(

 ا لضفاو دايعال وة ال لينة ءارقلاب ةصوصخللا يثوةعب رال ايسللاة ذمال ىل !ةيوسملاةعبرالا

 نعشما اهرياقت نم: ًارقلا هيلع لقا امو»هرايتخا لعنوبادكلأ لما قنت 2اامروب لا يفام |



 14 ع
 يح يسال

 ا دارأ اذا يعوتسي نايلاتلاو ٠ هريغ نعل دع فاهدحاب هؤراق صال نأ امهدحا ٠ نييجو

 ا ن٠ كرايبلاي مابا لي كاهل يق ناف٠ هب اوث لربح ومدن اوف لكت سف هعي ج5 <! رفابعي 32
 أ فالاتحاب هبا هزاع نع ععيارأا هجولاو ”«نيهجولا نههانرك دام هنع ب اوملاو . جارتمالا أ فالح زاوعا ماج : اه 0 ِ ا

 تى حا ' :٠ ١ إلا
 هرانوم 'راكلا معن نم هريعو لا عا نع لوري الوهن هلساىع جرجيال صقلاو لوطلا يفهتايأ ||

 ع كلل 0 .
 1 ليقراد ءوزاهغ ىساكللؤ را دم ءدررب مل دتع 'ودمواعسر زو نعل 'زدأو زحا تلضااذأ ؛

 هلعل محو ردك نن ددرتا ذأ 0 رع لوتس بع رلاث رهو مق نامقو رده هلرط ةدايز ا

 ؛ ودى را حرمت د ردهم روكي نافع لاو م 8 كد د دارأ ال ايد اندعا + ناب اوج أ هلوح رهددأ لاةهممأذ'' ده 000 دعيوت ل!ناأ 1. رأيأ أنآ

 1 1! لل ! 5 ١ 8 : ع 3 قدام 11
 3 كيل درشأ و ليوم يتاناو١ امه و ردح أى ع رشا عيشم هاعق نه نأ هقدلاو ةديعم

 يي روسلا فالعمر 0 دعو رذاذ بحومأ هع جحا نكي را ريدج راكي ءدرتتا و ريعمتلاواردح

 ةيعب رايس لاعب شعب أ ليلته دق عم قشور وكلا روس روسلا رمصكا نآف لوطلاو رصقلا

 هب ةردش* وكت نأ لوا هدأ تارقاأذ حرق لفة رحت“ ودارت ساو ذر د فرشب وةدايعب رعاو

 ميم نم هريغادادر نأو ةحاس هب د' دري ال هنو رارتكمنا هر غانم يشع ساشا هحولاو

 3 يكرسشملا عأب رسم ,علا تاياد نع دحو طم ركل هب وأ سأ را مهايسزأ ةرادلا كاي د ةيسوريع لوسدو يجزاع ا 0
 فيكن ل ل1 نع صتان حابادلا يرتويال اهليق راد ١ نييجوا ةكىلعو تيلاخا يفأرجم*

 را 8 يس : 8 '
 نءرمتملا سج وي دل 5 نايقاساو هي دعت مرلي ]دهيم دل © ن يدحأ . نأب أ وح يدعف لكلا. فصوي

 بالا يدع الا دانس يد هلال : مي ىلع روسيا هراعتا نع رمتع سواسلا هجولاو«دي واست :
 سس ' 21 . 1 0

 رك بلا ةعسأ أه يكرخ الو اذن ب دكلا ىمدريغ طخيالو نكلالا ناسالا هب رادع

 .| هيدتلملاو هانم كا طف دقع لبق قرع ٠ هبتكر ا - لعايب ل هه ةيلا صئاصختالا كاذ
 مودي اهب

 || نمس ردنا امن اايهدحا ٠ ناب اوج هنعم ارت *كالذ نكي ناصع هدعب طمجي يدلا هبزو لا دتعا '
 كورتهماوفالاهب دمت حلاميفادلاو ٠ ملتحاه سر ددي ملط وم اذهو طفحام رككصا رعشلا

 1 ثالت بترتي مالكل انا هزاجعا نم رشع عبا لا هجولاو*اقرتماه كورتم ريغ ب ذعجسمن ًارقلاو ا

 || ن ارقوقيرف هنع جم وقيرف هيلعر دقي هن«يلعأ وهرع ذوقلحلاةردق فل خدي روتنم بئارم
 || ول ليق ناف ٠ نيقير ملا ةردق نعجر ف نيعونلا بتر زواجت اهراس نم لصفاو اهعيج نم ىلعا وه |
 نيب ماجي ناوهو هيلع رودق«.ليلقوةردقلانعدمللقو ه .ريخك جرط ازجم“اناهرب ن ارقلا ناك ||

 تجرخ نكملا س اج يفهلئ اوا تلخ داذا«يشلا نال هريغك كلذكم عب راواهنم تالكت الث

 مظتنا اذاةردقلا نع جراخ هريغكو هليلق نا اههدحا ٠ ناب اوج-هنعف ٠ عدتملا ساج نمهرحاوأ

 نيتلكلاو | ةلككلا ىلعةردقلا سيل هنا يفاتلاو ٠ ضارتعالا اذه لطيف هنمةروسرصقاكوهو هزاجعا



 ا
 ! | نمنيدلكلاو ةلكلا ىلع هتردق نوكتال رستلا يف مهفملاكيدهتلا هب عقيام لاكتسأ لعةردق هنم

 هيفةدايرلا نا هزاجعأ نم . ةدعنمأشلا هجولاو *رعشلا نم لماكت يب مد ىلعةردق رعشلا نم تسيب
 دقف ليق ناف ٠ هيمدتال نكماولو سيتل ال ةردقلا يب ناكر لو ةحدفم هيف ةريغتملا ظافلال او ةزاتمم

 ةيساهأ رق دكت مج ةروسهيلع تلردامل ل سو هيلعهل ا ىلص يبنلا نا وهو هبتشاو سينلا» هيفدي ذ
 ىبلا ىرخ الا ةشلاثلا ةسوىّرمْلاَو تالت ة1َرفأ هلوقىلا غلب تح مارحلا جملا

 ْ هعمدجسف رجس وةرو.لا تخت ىج رتل نهتعاغ هنأو ىلعلا قين ارعلا تالت هبأسل ىلع_ةراطيشلا 1

 ضرا ىلأ رجاهن م هن معب هدي شي رق رافك تيضرو هعماورهسف نوكتسحر شما حبرمو نوليسم لا

 كليف ماسر أ امو ىلاعتهلوق ديد لروديلع قشع لب ريج هياء ركمأ نا ىلا وداع ةشبخلا

 ع

 يقلي املأ خسف وتين« يف ناطيشلا ىقل !ىمتاذإ آل ل ينالو لوسد به |
 ةرولا بولس لم يف يشةدايرلا هده تا مولع .واولاق هتاي اشاركم ناطيشلا

 هذهنا اهدحا ٠ ناباوج هتمفابتبات# اهاوسام ناكل لف تببقشا دقولاعت هللا نمتسسلو |

 قيارغلا يه مدعينلا اهيملزناهنا يفاتلاو ٠ كح نعت جرش: ىدحتلا ردق علبتالةدايزلا
 اذ ىلاعت هنناعساف ىدنع ينلا مملوق هنماوه حو شي رق ىلع هبتشادىجسرتل نه_ءافش ناو ىلعلا
 مادحت دقوهتضراعم نع مالا زج هزاجعانم رشتع عساتلاهجولاو*ةي ال اءذهةو الت هابتشالا

 مهفنأ ةوقومبتجح ة دش عمزجعلا ضم ىلعاو رصو ىدهتلا ةفنا مبكر لفهلتمةروسباوت أي نأ
 الخاد مرودقم يف ن اكو اليبس ةضراعملا ىلا اودجوولو مهماتصاب سو مهمالحا هقسدقو |

 مهئامدكقسوهلاتق يف مهسوفن لذب ىلا هتعاول دع ا. هوضراعيل هتلاسر دريف مملة جت هلعج دقو

 راعشالا نمهب ىضام تك 5 مكقءلتجهوضراعدق اونوكي نا حنت سيلف لبق ناف ٠ هتب راح يف
 ماكنت نالرشتنالر بظ وأو ربظل هوضراعولمهنأ امهدحا ١ ناب اوج هنعفراقكلا هئادعا ضعب نم

 دقل ليقلوةعاشالا نم رودصلاتاقفن يفو ةعاذالا نم عايطلا ينال عاطتسيال ةضافتسالا
 نا يبن لك ةزجم* يفهاثم زان آرقلا ةضراعميفاذه زاجولو مكى ليفاك تكف ضروع
 نآرقلا ريغةضرامميف عوفدم اذهو زمعم لكل اطب أ ىلا يضفيف متكفزجمم ضروعدق لاقي
 هتلاسر در يف محلاة هتضراعم لمجدقهنايفاثلاو ١ تم ؟رقلاةضراعميف اعوفدم ناكف
 سوشتلا لذب 'عمّب راحو لاتقلاىلادعم اوجاتحا املوةضراعملاب هيلع اوهتحال ءوضراع واف

 هيف رهظف هب ضروعام لقن دقو بعصالا نود لروهالاب هوعف دلو لاومالا كالهتساو



 نع ةبيتق نبا ىف همظن ةداضسو هظفل ةكاكر هنصفق يح صقتلا هيف "راب و رجيلا
 كالفساو ءاملا يب كاللعا نيقنن كيث عدفضاي ناآرقلل هتضراعم ي لاق هنا ةمليسم ||

 مالكلا اذه :ةرالاقركيويا اذه معساملف يعن بارشلا الوني ردكت ءاملا ال نيطلا يب

 كب رلمف فيكرت ملا لاق هنا ىسعلاهبحاو هريعنع سو ٠ هللانعين! لإ نعجرخي ل
 هل ليفلا رحأآ نع ىكحو ٠ ىتتحو فيسارش ريب نم ىعست ةعس اهنطب نم جرخا ىليحلاب
 نب رضنلا نا ةمركع نعم احلا عيحو ٠ ليلقل انب رق لح نمك لذ ناو لي وطرفشمو ليتو بنذ
 ادصحت ادصاخلا واعر ز تاعرارلاولاقفه_ةىآرقلا ضراعشي رق ءاهصف نمناكو ترراحلا

 ْ ةيسريهنم ملا رخأ - 1!لاقو انقل تامقاللاه ازبح تازي الاد ادهم تانجاملاو ان تاتحاطلاو
 ةروس هتضراعميف رخآ [لاقو ٠ هتاكز نم يجاولا جا رخاو هتالخع نمنيكسملامعطاوهتالص

 ىورو هب قطن هيف ى وغ اموبذكأ اموىعلطامو كر ذنم عازام اع اطاذا رعلاوامماذامجتلاو مججتلا ||

 لإ يحد لقاك ألم ىو نسم ملط رو كحد اا

 ىلا روسلاليوط :رعاهب اوادعالاتماهيهاو دنحا دقو ةضراعملا هذي 0 هيلإعوب و وأ

 هسوصقلا هتياغدب ل اياقيسكم هليج نود هفيصس ووهلس نوو مالككا يقسب اوتاد اهراصق 1

 إ مزحب نونجم طيلخوا لقاد "يع نابع ةح ا ف ضراع نك الا كلذ لهوايلعلا هتقبط هد يزاوتو ١

 مضتفا هعبط كيس سلام ىلعاعت نمو ردكلاو وغصلا نيب لك اشو ردملاب رعت ساقوالقاع
 ١ اهيلاقنم فلتحاو هتضراعم نعةىرصلاوزاجت ا نمنورتشعلا هجولا *اعي رس ىوهوأعي رص "رقت

 ٠ نيلوق ىلع عرودق«يدلوحد عم هتصراعم نع اوهرصوا هضراعم ىلعةردقلا نعاوفرص له

 || ةضراعملا نعاوفرسد مهنا ينأتلا لوقلاو ءاوضراعل اوردق ولو ةردقلانعاوهرصمهنأ اههدحا
 اهفةداعلااهقرحل ا متدتاواهام. رم لوق قاع مسيلوقلا ىلعز احا ةدرصلاو مرودقم يف هلوح د عم ا

 | صقن ناوهب راقياع هعضراعمنعاورجتلمل هلتج هضراع٠رعاوزجتن اد ليق ناد ٠ ةردقلا يف لحد
 | يفاي نوكت تب راقمنااييدح ا ٠ ناب اوج هنعف هشام نكيملاك هنن راقم نكم ملا مزجت“ اوهتبتر نع |

 : تراوفاثلاو: زاجتالا تبتو ةب راقملا تلطبف عتتمم بولسال او هلاك نع رصقاذاهب واسال ثم |
 رى. نارقلازاجا تيتاذاف٠ ةيراقملا نودلتملابناك امنا ىدحتلاوتلثام ١ نم عثتةم راقملا |

 كازا تراك اهرلاستلا ًارقلا عج ذاع ارجشماهتمدححاو لكن وكي نأ خص ابلك هوجولا هذه
 امداجيا ةزججملا يف ةجملا رادمنال ىسعل شوملا ءايحاو ىموملرجيلا قلغك راصوربلغا جاتو |

 | نوربتمتف أ ليقنام ١ امهوتماض .رغوااعدجبم امر جوا اعرتخامسج ناك ا سهلثم ىلا عيطتسيال أ



 ا < 0000

 أ نيبو ىلعإملا لها نيب ف الخمبف لبق عيجلا زجع وأ نيدلوملانودهنعةب راملا برعلا زجع ||

 ت”رودةبراعلا برعلا زجت هيف ربتعي يئفأتلا هجولاو ٠ مانوكيل عي ارح هيفريتعللا نا ارهدحأ

 زي هيف ربثعي لهاوتاتخاوهملعتو هفلكت ىلع لوعب الو دعبل لا اول نم اريععم نوكيل نيدلوملا ||
 ةج مهنال هرصع لها نجع هيعربتعي هنأ اهدحا ٠ نيهجولا ني ذه ىلعهرهد عيمج ىف وأ هرصع لهأ

 ناف -رصع لكل هال هيف ي دهتلا مومحلر صع لك ل حا زج هيفربتعي هنا يناثلاو ٠ رصع لكل حا ىلع
 تناعا نيطايشلا نوكتن ا زاوج ىلاعت هللا ىلا هتفاضال ابجوم هاخم نع سنال لك ريع سلع لبق

 ءةبوجا ةثالث هسعف سال ا هنع زجعام ىلع ناهلس تس اعا اكسالا رودقم نع جرح تح هيلع ْ

 قوملا ءايحا يف مالا هيلع ىسيع ىلعو رحيل ا قلف يف مالسلا هيلع ىسوم ىلعهجوتي اذه نا اهدحا

 نيطايشلا نايفأتلا باوجلاو ٠ تازجملا ضعب صخي نا اهتبث !نمزجي لف تاوبنلا عيمج يف حدقيو |
 مهتنعلب اورهج دقواناجالو انجالواناطيشايندلا ف سانلا لعام ممالواو لسرلا نم الا اوفرعيل

 ىلوثوو عيطا نم ةنوعم نال مهتال اومومهتعاط ىلا اوعدل اناوعا اوناك ولو مهتيصعم ىلا اوعدو
 الاكل ذ ىلع ةزروردقيال نيطايشلان ا كلاتلا باوحلاو * ي دوعو ىصع ن ةئوعم نم قحأ

 ناك اذه لعوهاضه نم هنال !رجمم ناك را نع ناك ن اف هيلعاب ذاك نيعيال وهو ملى اعت هللا ةنوممب
 اناوعاو هلسو ىلأ» ارفساوبوكينانيطايشلا نع ىنغ ىلامت هللاو نمل مال هيلع نامل كرفس

 ىدت 5 نجلا هب ىدحتدق نأ .ًارقلاا ذهو هتيصعم ىلا نوعدي وهتعاط نع نوهنيمثوهئايبنال

 الد ارق اذه لثمب وأي ٍن لع ناو سن الأ تس انيق هلوقل ننالادب
 23 هاش ل

 معان “٠ ”رقاتعمسات !هلوقب مزج مهنع كسور ريهظ :ضعبل مساك هل ثمب نوت 03

 ناقثال ايف يلجوي.لا طماملا لاقو#«يدرماملامامالا مالكعسا بم افدشرلا ىلإ يدي ْ

 دقو زاجيالا هجو ةفرعمماتحالا بجو ملسوهيلع هللا ىلص انيبن ةرهمم ن ارقلا_"موك تيئاحل ||
 ميدقلامالكلاب عقويدحتلا نأ موق عزف ءيسمو نسم نيبف اريثك كلذ سائلا ضاح

 امنال دودرم وهو اهزجع عقو هبود قاطيال امكللذيف تملك ب رعلا ناوتادلا ةفصوهيذلا ا

 وهوهيدقلا ىلع: ادلاب عقو هنا روبمجلا هلاقام باوصلاو هب يدحتلاروصتيال هيلع فوقولا نكميال
 ا مهوقع سو هثضراعم نع برعلا فرص هللا نا ياةقرصلاب هزاجعا ناماظدلا عز ظاملالا

 ليادبدساف لوق اذهو تازجملا رئاسك ر اصف“ يجراخسا عيقاع كم ارودقم ناكوإ
 | ةردقلااوبلسولو مهتردق ءاقب عم عزجع ىلعل دي هناف يالا لاَ ىو ايست نئل لق 0
| 



 سل ا ل مع 0 00

 || ناعماذه هرك ذب لفلجيامقوملا رجم سيلوقوملا عاتج اةلزنمملي زعل وعاتجال ةدئاف قيتإ

 | زيها لب زاجعا ةمص ديه سيلو ازجح“نوكي ف يكف نارقلا ىلازاجعال اةهاضا ىلعدقعتم عامجالا
 ا زامجالا لاوزتةف 'رصلاب لوقلا نم مرايعاصو أوملتج نايتال أ ىلعةر ردقلا_ ييلس تيح ىلاعت هاوه

 لوسرلا ةرمم ناةمالا عامال قرح ثالذيتو زاجعالا نمنأ ارقلا لو يدتلا نامز لاوزب
 !| هن! ةفرصلاب لوقلا لطبياممو ركب وب !ىماقلا لاق»ن ًارقلاىوس ةيقاب هلة رشم الو ةيقاد ى ريظعلا
 | الع ارجمم عنملاب نوكيأماو ازمم* مدكلا نكيمل ةعرصلا اهم عنماعاو ةدكمت ةضرامملا تاكو
 [لكلانما ممم قب رث لوق نم تحك.“ ده سيو لاق سفن هريغ ىلعةلي مالكلانمصتي
 بعابالو هي هيلا اواصول هوطعن ول سيئر ث هجوب ملعلامدعل هتعاورح ةناعاو لغم نايتالا !لعزورداق

 ؟لاقو- 6 بالا ده لكول < رايتالا هتردق يورعدم ماما و نم عقورجتلا لأ نسيرح : 1لوق نم

 / لاقو ٠ برعلا ن أش نم كلذ نكي ملوةليقتسملا بويعلا نع رابحالا نمهيف ام هزاتعا حو موق |
 اهرضحو اهدعا نم ةي كح نيم دقتملاو اسونيلوالا صصق .رايح ال رمهسصتام نورح ا

 ْ هلوقك لعتول لوقب مهنمكلاذريطي نأ ريع ن م رئامصلا نعرابحالا نسم همستام ورح . ؟لاقو أ

 *اذن ! انبذيعي الوأ هسفن أ يف نوُوُعيَ ٍَّْ الشنفت نأ 'مكتم ناتمئاط ته ْذِإ ْ

 عيج نع جراح هناو فيصرتلاو فيل أتلاو طنلا نم هيفامدزاجعأهجو ركب وبايماقلا لاقو |
 لاقهتضراعم مهتكيمل ادخو لاق هتاباطح بيل اسال نيابمو بي برعلا مالكي داصملا لظسلا هوجو أ

 قرخيامم سيل هبال رعشلا ياهوعدوا يتلا ميدبلا فانصنمن , ارقلا زاجتا ةهرعم ىلا ليبسالو
 ةعاتصو يطحلا مصرو رعشلالوقك ب عصتلاو بي ردتلاو لعلاب هكاردتسا نكي لب ةداعلا
 هيلع ىذنحي لاثمهلسيلعن ارقلاظد و أشاماف كاست قي رطدلو ةغالبلا يف قذحلاوةلاسرلا
 فتناارقلا ضعب يف زاجعالا نا دقتمن نحتو لاقاقافت اهلثم عوقو حصياال و هب ىدتقي ةيمامأالو

 بواسالا ةبارغوةحاصملا زاجعال ادجونيدلارف:مامالا لاقو« ضمغأو قدا هضعب يفو ربظأ

 الدب صاخلا ب يل تلا ىلا مجارزاجمالا هجويئاكلمزلا لاقو»بويعلا عيمج :رمةمالسلاو
 يف _:رىف لكم قوي ناب ىنعم هتابكر متلعو ةنزوابيكر ت هتادرغم تل دنعا ناب فيل ًأتلا قلطم

 هجوفي قاذحلاوروبمجلا هيلع يذلاو ميصصلا ةيطعنب !لاقو» ىنممل او ظنلل | يفالملا هتيترم
 طاحاوا لعل يش لكب طاحا هللا نأكل ذوهظانلاةحاصفىلاوتو هيناعمة حسو همظنب هنا هزاجمأ

 تريبتو لوألا لقا ملصت ةظفل يااهتطاحاي لع ْن , ارقلا نم ةظفلل !تيترت اذاف هنكم الكلاب

 لوحتلاونايسنلاولبجلا مهمي رشبلاو هرخىلا ن آرقلال وا نمتلك مث ىنعملا دعب ىنعملا

 ع5 هاا 5 5 ع



 لا

 ْ -رمىوصقلا ةياغلا يف نأ رقلا ل ءاجا ذهب كاذب طيار شدلا نم ادحان اةرورضمولعمو ||
 || كلذ _:ر.ءاوفرصف لغم نايتال !اهتردق ناك ررعلا ن'لاق نم لوقل طبي اذه وةحاصتلا |
 ,| ابيفر خد مالو -ةبطأاوأٌة دع عقلا حعقني م يالا ىرت اذملو طق دحا ةردق ين كيل هنا ميكا ا

 امم نحل .اةلعمل ىلع برعلا ناس ريدا ةظما ةنم تعرب وأ ىلاعت هلأ بادكو ا رج لهوا هيريشيف

 | ابر ملأ ءنعانرو مه عض اوميفاع يجو أ ديلع ىي وهرتك ١ قةءاربلا ال نيبتي نو دجوتمل

 !| بابرا 0 برعلاب ملاعلا ىلعدجيللا ت افوةيرقل ةدوجوقودلا ةمالسةيسذكموي |
 ا 3 ياحالاأد ىسع ذو -هعميثو 5 رمح 0 ىسوع ري * يدع هيل آتماق د < هضرامملا ةءادموةحاسملا |

 ا هرايادادارايدلا ىبل ١و نوكأ حب يالا ايمالا تاره“ ل اهجاعأ دل !ناد ا

 أ نمز يبةحا هملاويدعنمز يفبطلا كاذك 3< ودتي اعمل ىسوم هدم ف ىيشادق رسل ناكف ا

 ترغد أتيح نهتاأر 21 يزاجتالا هحو ءاذلبلا جان 0 هيلع هللأ !ىلم دهم

 ا نم دحاهيلعر دقي الوةراه دل دحوي ال ار دع هيت يقا تاع عج ”سهيمهغالبلاو 3 دحالا |

 ْ يفال ا دس ىلاعلا يفابت ماغأ ميج يفةءالب 1 معلا رهست ال شلي ماكت ن هو برعل لمالك تلا

 || ريعست الود قنوروم _اكلا بيع تنم ةياسالا تارا ضرعتم دودمأ أريسلا ؟ ىلا

 1 حاب دملاعرشي ىتك ارملا لاقو» هده ءارجاو قي رافت ف دجوت لب هعيج يف ةحامفلاكلدل أ
 || هفيرعتيث ةعاج هراتحا اكوهو تراي الع ركمتلاب ىرعتنآ رقلا ثيس ةزجعا ا ةيملا

 ا دم مدلكلا تيس وجو هب فرعي و هديقعت نعو ىمعملا ةيدأت يألطحلا نع هب زرتحيام

 ليقدن كئالاو هظافلات 9 ادرقم تسل هزاجعا َه ةيجح ل12رال لاملا ىشتقأ هقيبطت ةياعر

 | الكلك ناكالاو ا ارعااللو ازهعم فيل أت لك: راكلالاو اهني ًاتدرجمالو ةزهمم هلوزن
 | | قيرطلا بواسالاوا رجم رعشلا بولساب ءادتبالا 2 راكلالاو هب واسا دجال وازهمم برعم

 هسا دخ يعاسإ

 اوسأي انسأ املف وحن يف بواسالا ي ياأهنوددجوي زاجتالا نالو ارجعم لج ناي ذهن اكلو

 أ ل ناكم مج نال مهتضراعمنعفرصلاب الو" ص موت مب ”عّدص ًافءايج ايما وصل نم '
 رفنتو عاممالا هجمتاجالااوت أي لفاحوطاعت دق مريغوي رمللاو عملا نب ءاوةليس» نالو هزح اصف
 سرخاو ءاشلبلا زا. لاوحالا كلتبيا اهيوهبيكرت لاوحا يفهنم كحضب و عابطلا هنم |
 ليلدو هرحا اهريغفاهناسلب اا ءاوهصقلا |

 لاقو العيش لكب طيحملا نم ليزنت هناب علا هنههتأو هبيكأ و صاوخ يفر كفتلا هثم دقم يليصفت

 يناثلاو هسفنب قلعت ناجع امهدحا ٠ نيهجو نمركذ نأ راجعا نارلعا هديت ف يفايبمالا
 ب 5 - تس



-. 
*» 

 تم وأ هلغالب وهئح است قاعي ناامأ لوالاع هتضراعم نع سانلا فر رمعشت

 ةمدقتملا تكلا ةيسدوجوماهنم ريدك ناف هيباعبالو ٍاييرع ناسلب ٠ اير 1 0

 نايب و ةيطالا فراعملا نءنارقلايت وهاماماو٠ نيو ًاربز ينل إَو ىفاعت لاق

 اهنوككل ب ن آرقوهت يح نم ناآرقلا ىلا عجارب سبل هزابعافبيغلاب رابحالاودامملاو ا ديملا |
 اذهب ناكءاوس ٍبيغلاب ار ابحا بيقلاب رابحالا نوكسحي و لعتو ميلعت قبس ريغ نمةلصاح ٍ

 ةروص صوصخملا مظنلا نذافةراشاوأ اوأةرايعب ترحا ةغلي وأ ةبيرعلاب ىدومهريش وامظنلا ا

 متاح اكمر.هدعبال دعساو ءيشلا م2 انجي روصلا فالثحاب و هرصنع ىبعملاو طفللاو نارقلا ٍْ

 ةضفلاو رهدلا وهيدلا اهرععبال اهؤامما تفلنحا اهروصف الاخاب هناق راوسلاوطرقلاو ||

 انلئفرصنعلا ناكناواقاح ىعسي ديدحلا نمو بهدلا نموةصملا نمذختلا يالا ناهديدحلاو |
 || رصنعلا ناكياو اهروص ف الثحاياهؤاممأ تفلتحا بهذ نمراوسو طرقو متاح ذا ناو ا

 نوكص نايب وصدق للا قاعتي ن .ارقلاصنخلا زامعالا ب | اذهنمربظم لاقادحاو

 لوقف ءادعام مظل ىلا لظنلا ا ده نا ناين متم اراكلامظن نايب ىلع سقوتياز زج مطنلا
 تالئكلا لم ضع ىل ! اصعب ةطوسملا فورحلا |مض ىلو الا« نس مالكلا فل 1 اناتتار

 لما لصقل ضعب ىلا امهعت نتاككلا هده عيأ ًانةياتلاوءف راو لءتلاوممالات ل 1

 روتنملادل لاقيو مهحتاوح قو ميتابلحاذع يامي سانلا هلوادتي يدلا عودلاوهوةديفملا |[
 لاقي وجراعحتو لح دمو عطأقمو '؟ىدايم هل امن ضعب .لاداذ ضعي متناناو«مالكلانم

 ل را ةسءاملاو + مجحسملا ألاقي و عيت كألذ عممااكلار او' ربتعي ناةعب ارلاوءموظنملا هل

 ى عمدا ل ١ لاقي وةبت كسا ءاودب اهلا هل لاقي و ةرواحت اما مواقتملاو رعتلاهل لاقي ورزوكلاذ عمد لمحي |
 عماجن 'رقلاو صو دع لفن ثالذ نم لكتو ماسالا هده نع جر نال معاك جوبا اسر

 ةياطحو!ةلاسرملا] لاقي : رام ال ها كلاذ ىلع ل دياهنم ٠ يشم ظبردع ملظن ىلع عيمجا نسا

 مظنلا نمءادعا«نيب ومشي لطف هععس عرق اذ ذا غيلبلاو مالكوم لاقي نأ جيسي أ5 عجور عشوأ ا

 هلخ * مآل هيدي نيب نم لطابلا هبت ايال .5 رع باَتكَل هن إو لاعت ل إاق !ادملو

 ١ ةلاك ناصقتلاوةداي رلاب ريغي ن انك رشيلا هاطاعتي مظن ةئيه ىلع سي هفيل اثنا ىلعاهيبنت |
 ربتعا اذاضي!يهاظف هتضراعم نع سانلا فرصب قلعتملا زاجعالا امأو رحال تكلا

 ِ تاقافتاوةيفختابسأتم موق. "ريب واهني والا أةمومذمو | تناك دوم ةءانص نمام هنأ كلذو

 أ قاستملازاجعالا اما ءانعجو
 ىلاعت_ لاق م .ظافلاهظافلاناف ىنعملاو ظفالا وهيذلا هرصنعب ق دي الف هلغالا« و هلحاصغ ا



 يف هاوق هميطتوامتسب الهمر دص حرشنيف فولا نم ةفوحرُث *رب دحاولافدح اولا نا ليل دب ةليمج

 نيذلا ةباطملاوةغالبلا لها هّللاامدالنبلق عاسناب اهوازيو ردص حارشناب اهلبقيفاهترشابم
 ملو هلثعنايتالا نعمهزجعو نارقلا ةضراعمىلامهناسل ةطالسبيناعملا نمرداو لكي نوح
 مظعا زاجتا”ياوكلذنعمبهرصايلا افراص نابايلال !ىلوا ىلع فيم هتضراممل اودصتي
 اقوهدا اهنع نطابلايف ةدورصم هتضراعم نع رهاظلا ٍيفةزجع ءاغلبلا ةفاك نوكي نا نم

 الوكردت نزولا ةماقتساكهفصونكميالو كردي نآرقلا زاجعان العا حاتنملايف يكاكسلا
 || ريغ ليصت كرديالو توصلااذلل ضراعلامفنلابيط كردي 1ك وةحالملاكو اهنصو نكمي
 يديحوتلا نايحوب 'لافو «امهيف تيرقلاو نايبلاويف عملا يع قافتابالا ةاسلا ركمفلا يوذ
 كلذو ىنعملا لطفيح اويفةلةسمهذهلاقف نآ ارقلانمزاجتالا مضوم ن ءيسرالارادعب لثس

 رشا ىتم لب ناسنال!نم عضوم ناسن الل سيلف نسال نم ناسنال | عضومام كلوقب هيبش هنأ
 كلذ ناكوألاهنم يشىلاراشيال هفرشل نأ , ًارقلا كل ذك هتاذ ىلع تلا دو هتققح دقف هتللج ىلا
 ةيسدُشاض ضارغاب ةطاحالارشلا ةقاط يف سلو هلب اقل ىدهوهلوا ةزجعمو هسفن نة 1 ىنعملا

 بهذ يباطملالاقو»هدنعرئادبلا تهاتو لوقعلات راح كلدلفهباتك يف هرارساو همالك

 ابليصفت مهيلءيعص نكك ةغاليلاةهج نم هيف زاجعالا جونا ىلا رظنلا ءالعنم نورتكآلا
 نايبلاتاجرديفاهبتارمو ةفلدخممالكلا سادج انا قيقتلاو لاق قودلا محلا هيف اوغصاو
 هذهو لسرلا قاطلازئاجلا اهنمو لهسلا بي رقلا عصمت اهنمولزحلا نيصرلا خيليلا اهنفف ةتوافتم
 تزاخ اهبرقاواهانداتلاثلاوابط سو ايناثلاو اهالعا لوالاع دولا لضافلا_مالكتا ماسقا
 اطمظتاد ةبعش عون لكن م تذخاوةصح ماسقالاهذه نم مسق لك“ .:رمن ارقلا تاغالب
 قدارفنالا ىلعاهوةب وذعلاو ةمافقلا يف يتفص عيجيمالكلا نو ١" :ىم طغ فاصوالا هذه ماظتاب

 ةروعزلا نماعون ناجلاعي ةئاتملاو ةلارجلاو ةلوهسلاجاتن ةب وذعلا نال ني داصتملاك اميتوس

 نوكيل ن آرقلا اهب صخ ةليضفرخل | ىلعام.م:مدحاو لك" بن عم همظم يف نيرمال ا عامتجا ناك
 طيحيال مهلك نااهنم ٠رومال هلشع نايتالارشبلا ىلع رذعتاعاو لسو هيلعمّنا ىلص هيبنل ةنيب ةيآ 1

 ءايشالا يناعم عيج مهماهفا كر دن الويفاعملا فورظييتلاابعاضوأوةبيب رعلا ةغللا ءايسا عيمجت
 اهفالعتا نوكي اهييتلاموطنملا هوجو عيبج ٠ ءافيتساب مهتف :رعم لكتالو طاقل ال كلت ىلع ةلومسحلا

 مالكت اوت اي نا ىلا ابهوجو نم نسحال ا نم لضفال ارايتحاب اواصوتيف ضعبب اهضعب طابتراو
 اذاو مظان اهلطاب رومئاقدب ىنعمو لصاح ظفل ةثالثلا ءايشالا هذهب مالكتا موقيامناوملثم
 ظافلالا نماّئيشىرتال ىتح ةليضفلاو فرشلا ةياغيف هنمرومالا هذه ت دجون أ لا تست

 1 ند ربصصبي نأ - وو عأمأم ب 001



 .| الك اشنو انؤالت داو اني 5 نسحا 5 ىرتالو هظاملان هابذعأ الو لزج الووصقا |
 ! هتاجرد ىلع ىلا يقرتلاو هباوب اي مدقتلابل دهشي بايذلكت ةيناعم اماو ٠ ةملظت 0 رم
 || عونيف ةعومم دجوتنأ اماه ماثكلا عاونايف قرفتلا ىلع اللا لئاععلا هذه دحوت دقو |

 | ازجمترام امنا تماارقلانا اذهنم جرش د دقلا ميلعلا مالك يف الا دحوت مله هنم دحاو
 | ىلاعت هلل ديحوت نميفاعملا سما انهم فيل اتلاموظن رح ا يف طاملال ا تفاب ءاج همال
 رظحوع رخو ليام لع هتدابع قيرطل نايو هنعاط ىلا ءاعدو هتاعح يف هلهيزدتو

 قالسالا دام ملا داتراو رك ص نع يعتو فورعتار رمآو ميوقتو طعو نمو ةحاياو

 مجوتي الو هل ءيتاكري ريال يدلا هعضوم أهسم ءىب هلك امضاو اهيواسم ٠ رعرجزو

 ىدمع ردها ثان فنملرتامو 0 يطاخا لو قارا دومدتمهنويلا رعأ ل ةعلاةروص يف

 2 ٠ اخ بشان يامماح نامرأ نم ةيتالا رامعالاي 5 ةايقسملاو ةاوكلا نعاتيتم يسداعو

 رعأام بوجو نع اناوديلا اعدام مور لل دكوا كلذ نوكيل هيلع لوا دهاو ل ميل اودلرخ لا و
2 

 رش ءاقستلوملختت ىتح ا تاتا نيد عمجاو ِء رومال هده آم ناينالا ل نامون ءمو هع ىعنو

 |[ كيس هت هقاتم وأ لة هتضرام نعأ ورحتو هنود ق لذا 3 0 اهميتردق هعابتالور تلا ىوق هنع

 ريغ هنعازوجم ور ارم أ 8 رنوأةولعتمدو اراخر عد دنأد رع نو وشي هلل رودياعلار ام حياكش

 اكلاتي مله مرد ومسجل ري سوملا يف اعرقو بولغلا ينامقودل نودحي ارك دقو هاعرودقم

 واق كلادلو فارتعالا : رءاعوب هباوقرتعي نأ ميلي ةرءاوب كوذوالطل هيلعنأو وحال هلأ

 سلو سس امهيحاص نأ 3 عمار يحأو د 3 رك هياعلق ٍ 0ق اهبتتكأ ن نياوال 'ريلعأ ١ نولوقي

 | لاق مت رجتلاو لي اوداسلا اهبحوايلا رومالا ل ءشالذوتتو بعكي وأ ىله سةترضع ||
 سوعتلا يف هريد ًايوبدا ملا يب هعينص ودو سأنلاهدع بهذ ايجو نارقلا زاجحاي كقدتو |

 ' ةدللا نم بلقلا ىلاهل صلح عم جدأ عرئاذا اروسمالو انولتم تار ا اريغام الك مهسن الل كناف

 | دهان ا ىلامت اقدام سلخ ام رح لاح يه ةبابملاوةعورلاو باح يثةوالطلاو |
 سمعو رم وى

 لدي اهلل ىلامتلاقو أ ةيشَخ :رماع دصتم اهْشاَخ ام هيأ َرل لج ىلع ن افلا
 مو خو

 ا لاقد»'مبب ردو ذل واج نمش يناتماهباشت» بانك ث يدل تسع

 ةكحاهلك ةريثك اهوجوكلذي اورك ذهن ًارقلا زاجيادجو يف علا لها تفلدحا ةقارس نبأ
 ٠8

 ةغالبلا عم زاجيالا وه موق لا ةفهراشعم رشع نما دحاو اح هزاععاهوجو يئاوغلي امو باوصو 1



 شدد لا
 هنوكسوه نورخ لاقو ماظنلاو فصرل اوهنورخ 1 لاقوة حاسفلاو ناييلاوه نورح ١ لاقو

 مهمالكي فو رج لوك عم رعشلاو بطحلاو رثتلاومظظنلا نم برعلامالكس نج نعاجراح |
 رخ 3 سنجو مهءالك ل يبق ريغ ليبق هنأذب وهو ميتا سجن مهظانلاو مهباطح فديناعمو ا

 رصتقا نموةقو ربهذا هفورحريغو هيناعم ىلع رصتقأ نمنأ ىتح - مهباطح سادجأ ن عريق

 نوكوه ورح لاقو ٠ هزاجما للعقل الد غلب !كلذ يب ناكم هتدئاكل اطب اهينأعمريغوهفورح ىلع

 رايحالا _: رمديفام وهنورح !لاقو ٠ هتوالت هيلع ترركت ناو ل اهال هعماسو لكي إل هئراق
 لاقو ٠ عامقلاب ومالا ىلع كساو بيلا اعنمديي اوه نورح ١ لاقوة يضاملا رومالا نع |

 ف يمثك ررل ١/ لاقو هدا اهرصح قشيو اهحرش لوطي مولعل اهءاج هئوك وه .لرورحا
 هدارشأ لعدحاو لكبال لاوغالا نم قبسام عيدجي عقو زاجعالا ن نا لعق يقتلا لها ناهرلا

 ا ماع تاق ريغو لب عيملا لعدلا تت عمد درفع اهنمدحاو ىلإ هتيسل ىعم الو هلك كلذ عمج 05 ا

 لازي الو لري هنااهمءو دحام اورقملا“ "اوس مهعامماونيعماسلا براق يدل يتوانى سي ْ
 اهو ةب وذعلاو ةلازخلا يبفص نيب هعج اهتمونيئراقلا ةنسا ! ىلعو نيعماسلا خامسا ثيساي رطاصغ |
 !! لمجوهريغ سعايبغ تكلا ر المج اهتمورشيلا مالكي ابلاغ لماع هال نيداتملاك |

 أ َن ارقلا اذه ّن نإ ىلامتلاقاكميلاديفهحري ناب ىلا جانيدق ةمدقتملا ب بتكلا سس هريغ |
 2م مو

 زاجتا هوجويئامرلالاقو» نوفلتفي هيف" هيزأ ريك الي الس يتب لع ُصْقي

 | ةفرصلاوةىاكلل يدحتلاو جاما دو يعاودلا رفوت عمةضراعملا كرت تاهج ندبات ن أرقلأ

 أ نا وهةداعلا ضقنو لاقةزجم“ لكن هسايقوةداعلا ضو ةلبقتسم ل ارومال !نعرابح لاو ةعاليلاو |!

 اهنمو بطخلا اب خو مجمل اهنمورعشلا هن .هةفورعم م اناحكّلا ماوبأ نم بورصب هي راح.- داكوداعلا ٍْ

 نعةجراح درقم ةقيرطن نأ رقلا فاف تي دحلا يف سادل نيب رودي يذلا روتملااهنمو لئاسرلا ١

 أءاولاقمالكلا نسحاوهيدلا نوزوملا قوفتو ةقي رطلك هد قوفت نسما يف ةلزمساه ةداعلا |
 اموةيحادعلا بلقو رجلا قلف لييس ناك ذأ ةهطلاهذهنمهزاعتا ربظي هنافد .رمعم لكتب هسايق ا

 نع هيف قالا رصقوةداعلانعجرحذا ز زاجالا ين ادحاواليبس كلذيف ىرجملا اذهىرح ا

 ةريغك زاجالا . نمهوجو ىلع وطنمن ًارقلا نأ ملعا ءافشلا يف ضايع ىضاقل!لاقو«ةضراعملا
 هوجوو هتحاصفو هلك ماثتلاو هفيل أ أتنسحاملوا ٠ هوجو ةعب را يايعاونا طبض ةيج نما ليصحنو

 ةروص ينانلاوهناشلا| ذه باير اومالكلا ناسرفمنيذلاب !!ةداعةقراللا هتغالبو هزاجيا

 يذلا اهرثنو اهملظن جاهنموبرعلا رملامالكب يلا سال فلاخملا 5 هيرغلا بواسالاو بيها هم همظن



 2 0 و _

 لاق هلريظنم دعب الو هليق دجوي لو هناك لصاوف هيلا تهتناودتاي ١ عيطاقم هيلع تفقوو هيلع ءاج
 | ىلعزاجعا عون هتاذب بي رغلا براسال اواهتاذب ةغالبلاوزاجيالا نيعونلا ني ذهنمدحاو لك
 اهتحاصفل ني ايماهتردق نع جراخ.دحأو لك ذاامهنمدحاوب ناينالا ىلع برعلاردقتمل قيقحتلا

 نورقلا رابخا نمهي أينا امعبارلاهدرو اك دجوف -ركيل امو تاييغملاي رابخالا نمهيلع | ىوطنا امتلاثلا هجولا٠بولسالاو ةغالبلا عومج يف زاجعالا نامعز نملافالخا بمالك |
 رابحانم ذفلاالاةدحاولا ةصقلاهنم ليال ناك امةرثادلا عئارشلاو ةدئابلا مال اوةعلاسلا |'

 ىلععب ىف أيو ههجو ىلعلسو هيلعهنلا ىلص هدرويف كلذ ىلعت ين هرمع مطق يذلا باتكلا لها
 نمواهيف عارتال ةنيب هزاجعا نمةعب رالا هوجولاهذهف لاق بتكي الو ًارقيال ىاوهوهصن ||
 الواوا فاق اهنواعفيال مهنا مهمالعاواياصذ يب موقزيحصتب تدرو ي آكل ذ ريغ ءزاجعا ي هوجولا ١

 اذب اة ونمتي ناو نق داص مك نإ توم ّوتمَتق دووم ىلاعتهلوقكٌتلاذ ىلع اوردق
 هيعماس بول قحلت يتلا ةعورلا اهنموتلاتلا هجولا يف لخادجولا اهتهومهنم دحامانمت اف
 عقواكه نم ثاي ؟عامس دنعةماج ملسأ دقو هقوالت دنع مهيرتعت ينلا ةبيطاو مهعامس ددع

 ةياآلا هذه غلب اله لاق روطلاب ببرغملا يف أرقي سو هيلعملتا ىلص يبنلا معمهنا مطمن ريب

 ٠ فيمتلاباودرفأ هنم تاي ؟عامسددع ةعامج تامدقو يلقيفمالسالا رقوام لواكلذوأ لاقريطي نا يبلق داك نو طيس هوفىلا نوقلاخلا مه م أ ءئَنِريَعِْماوقلَخ مأ

 أ ٠ هطنحب هقالفكتمم ايندلا تيقبام مدعيال ةيقابةياهنوكءزاحعاءوجو نمو لاق مث |
 هديدرتو ةوالح هدي زي هتوالت ىلع باكآلا لب هحال ةعماسو هلال هئراق _ةزأ اهنمو ا

| 
 هيلعملاا ىلص فصوا ذو دي درتلا عملي وديعا اذا داعي مالكلا نم هريغو ةبحم هلبجوي

 نم باعك ابعمجي مل فراعمو مواعل ةعجاهتمو ١ درلا ةرخك ىلع قل<يال هناب ن آرقلا سو ١

 باب يف لحادهحولا اذهولاقةدودعم فرحاوةليلق تاك فيسدحاايلع طاحاالو بتكلا ا

 ال .لئاضفودصاوح يف دعي دابق يذلا هجولاو لاق هزاسعا يق درفم اف دعي نأ بجي الد هتغالب
 فلتخ !لوال اه تاهيبتتههااهيلعدمدعيلف لوالا ةعب رال اهوجولا زاحعالا ةقيقحوهزاحعا

 ناتقبالا ناتي "لاو ن ؟رقلا ميج قلعتم هنا ىلا ةلزتمملا ضعب به ذف ن ًارقلا نمزهتملاردقيف !
 ةدوسب ىلاعت هلوق رهاظباثبشت ةريصقو تاكلي وطةروسب زاحعالا ىتاعتي ىماقل!لاقود درت

 لاق ةغالبلا ىوق لضافت هيفنيبتي تيحب مالكلا نماهر دقوا ةروس قاستيرح أ عضوم يلاقو ||

 ليلد مي مو لاق رحعمكلذفرت وكلا ةروسك تناك ناوةروسفورح ردش دي أ تناك اذاف ١



 ضع
 طرتشي لبةب آب زاجعالا لصحيال موق لاقو ردقلااذهنم لقا يف ةضرامملا نع مزجع ىلع
 ثيدحب او َْلَف ىلامت هلوقل هريثكو نآرقلا ليلقي قلعتي نورح [لاقو ةريشكلا تايآلا
 لصحتتال ماعلا تي دحلا تالي آلا يئةلالد الو يضاقلا لاق نيق 50 ٍ هلثم
 ةرورض نارقلا زاجعا لعي لههنا يس ىلتحا ينافلا»ةريصق ة روس تالكن م لقا ي هتياكح
 معي سو هيلعهللا ىلص يبتلا ىلع كلذ روبظ نا ىلا يرعشالا نسخاوبا بهذع يضاقلالاق |
 هزاجعا لعي نا هنككيال يمحعال | نا هلوقن يذلاو لاق لال دتسالاب ملعبا ازحعم هنوك و ةرورسض ١

 بئارغو ب رعلا ب هاذه طاحادق يذلا خيلبلااماف غيلبب سيل در مشلا ذكوالال دتسا الا ||
 توافت يف فلتحا تالا لش نايتالا ىعهريغ رجعو هزحع ةرورض هسفن نم عي هداهةعنصلا
 يفدجويال تيب ةغالبلا يتارم ىلعا هنا ىلع مهقاقتا دعب ةحاصفلا بتارعيف كم ارقلا ||
 لكناو مثلا يغاقلا راثحاف هم ىنمملاكلذةدافايالادنعاالواي مانت دشا وهام _بيكارنلا ١

 رائخاو ضعب نم هل اساسحأ نسا سانلا ضعب ناك: اوايلعلا ةوردلاب ةفوصوم هيف ةلك
 يس تاجردلا مفرا ىلع نارقلاياملكّنا ىعدسال لاقهتواغلاهريعويريتقلا رصنوبأ |
 مالسلا دبع نب نيدلا نععيشلا اهنا ذحى لاو يدغلاو معفالا ن ًرقلايف هريعلاقاذكوةحاصملا |
 ىرزملا بوهومردصلاهنعباحاومصتالاب هعيج نآرقلا تاي جل هنا وهوالا وسدروأم |
 مجلا رم برعلا مالك يداتمملا طفلا ريغ ىلع ناكل كلذ ىلع ن "رقلا ءاجول هما هلصاحامب :

 نع زج اروهظ ميل داتعملا مهمالك طغت لعءاحزاجتالا يةحلملا متت الويصعلاومصفاي أ نيب

 ىمحالل__ فوقي نا ريصبلا نمعصنال 5 هسج لعادل ةردقالاع تيتا التماولوقي الو هتضراعم
 ىوقا كرظن ناكو رظنلا ىلع ارداق تنكول ةيلغلا كل تت اعا هل لوقي هنال يرظنب كتبلغدق
 هيزغتيف ةكملا ليق عبارلا«ةضراعملا نم حصن فيكس فرظنلا لصا دقف ذأاماق يرطب نم
 فكاارقلا نا هريغةينر قوف هتبترمالكلا نم نوزوملانأ عمن هزوملا رعشلانعن ارقلا |
 طارفالاو قلاةروص يلطايلا ريوصتب لييختلا ىعاشلا ما ىراصقو قدصلا عمو قا عينم |
 هنع هيرب هللا رن !ذهو قدصلا تابثاو قملا راهظا نود ءاذيالاومدلا ي ةغلايملاو ءارطالايف |

 ىلا مالا رثكأ يف ةيدرملا تاسايقلا :راهربلا باصا ىعم ب دكلاب رعشلاةرهش ل جالو
 أم اماو هرعشيف اقلفمةهحللا قداص ني دتمتري ل ءاككخلا ضعب لافوةي رعت بذكلاونالطيلا
 رعشلا طرش نال ارعش مسالك لؤناهنعباوجلاف نو زوملاةروص هتروصامت نًارقلا يف دجو
 مهلكس انلا ناكف !رعاشنوزوم* يشهمالكيق هل قفتا نم لك ناكل ارعش ناك وودصقلا



 - ا ل
 ِ ارع هو دقتعا ولف ءاص ءايصقلا عشا ذدرودقوكلل :نعدحأ !مالك ملت نال | هنال ءارمش

 يتجمد

 مالكتا غوابل كلذ عقي اهفناوشلا ذ ىلعع يت صرحا اوناكمبنال هيلع: رعطلاو هتضراعمىلا 31
 رعشلال قاو ارعش ىع لال همزو ىلع ناك امودحاولا تييلا ليقو مات الاي ىوصةلاةياغلا ا

 ةعب رأ رعت زجرلا ننوكيام لقا ليقو الصأ ارعش عمال زجرلا ليقو ادعاصف راتب
 11 نودس الث عقواعا ي دحتلامهصعب لاق س ءاطلا»لاجي ن ارقلا يب كلذ سلو تايبا

 ىلاعت هلوق يناورك ذ امئاو هبيلاسا ىلع ن ًارقلا ءاج يدلا يبرملاناسللا ل اها انماوسبل مهنال د

 اهةوقلا_رمةيعاتجالا ةئييلل نال هزاجتال اهظعت نر كاوْرنإلا تعمتج نيل ١

 أ لراك ةضراعملا نع او رجعوا دعت يصعب رماظو يلقتلا ع خاّتجا ضرما ذافدارفالل سبل ا

 نوردقيال مهل هي الاي نوي وممكن الملاوا ديا جل مقو لا هريعلاقو رجتا دحاولا قيرفلا
 سالا ركد ىلعةي الا يف رصتقااه' ريقتلا_ئارغ يينامركلا لاقون ًارقلا لمت نابتال ا ىلع
 نع يملازغلا لئثس سد اسلا هديت اللا نود سيلقتلا ىل!انوعبم ناك اسود عدلا ىلص هدال ناو

 باحاو اًريختص فدل أد ويفاودجوأ ث اريغ دعا م ناك وَلَو ىلاعت دلوق ينعم

 همعب يأ مانع ره وا ةحاصقا يمر هلواهيشي ال يأدع انعم داك ةذه لاقين , ارقلات -

 فى حزتم 4 هعب ورعشلا نزو ىلعهصعبف ملفنلا فا اتحيوهو أ ايدل ىف قاوعدي سمو نيدلا ىلاوعدي

 مطناايتدحا و جاهنم ىلع هنأقتافاؤلامالا داذه نع هرم هللأ مالك هلاجي بواسا ىلع صعب و

 قوسءونيعدلاو ت تلا ىلع لغ 2 سيد ةحاملا ةياغيةدعأ ودجر د ىنعو درح - ادلوا بسام

 قراعت:نييمد آلا مدل ةونييدلاىل اامدلا نك © حبهرم >8 ى استدل اىل | قلل اة وع دوهودحا ويعل

 جهت 2. يف فاللتس اهيهدحو م لع سيقاذا نيستا وا مدلام دلك ذا تادالمس ال هذهدللا ||

 ىواتيالو تغلا لع زوي ىتح ةحاصملا لصأ يقل ا ةحاستلات احود يف ه١ اتحامملخلا

ّ 
 2 يب لب هيه ى سالاب اللحاق دار ا سيلو ناعمنو كرتشم طفل فاللتخالا

1 

 ٠ لمحتلات اذكو همم تأيأو ةهت*تن اين ىلع ديم و نوصل لب ل2لراتدي هقالوناتلاسر

 ا نوحدع رادو نوعحن داو لكى اوم هاو ءارعشلا نال ةماتنخم ضارغا ىلعراه تال او دئامقلا

 ةراتواععض هدوعتش وديومدب ةراتو اعو 5-0 هيوعدلو سحملا نوح دع ةراتواب ومدة راتوايدلا

 هاذه نعم أع الكمي اللوا روهتأب مو عسواومدي ةراثوذةمار رم وعل ودعا 1 نوح دع

 هدعاستودلاوحأ امض نامالا ولاوحالاو ض ارعالا فاللاتخا 000 نال تام المح هيلا

 0 ليه هضا ارغا فلتخت كاذكو ضابشال ا هيلعرذعتي وهح حرثو عيطلا ط طاسنا دنع ةحاصفلا
 آع 1 ج68 22222259



 100م ممم م ماا - تيبس

 س10 ع
 ناسنأ فداصب الف ةرورضلاب همالكيفافالتخ اكلاذ بجويف ىرخا هنعمل لي وةرمع ءيشلا

 نكشقلو دحاو جاهنمودحاو ضرغ ىلع فكتيف نأ أرقلا ل وزنة دم يشوذدس نيرشع و تالث يف
 رشدلا 12سوريغمالك واهمالك اذه ناكولف هلاوحا فلتخم ارشب ملسوهيلعمّنلا ىلص يبنلا

 مالكنم ِت , ًارقلا ريغنأ نولوقث له ليقناف يضاقلا لاق عباسلا»ا ويفك افالتحا هيفاودجول
 || ارهع* 2 اكَن او فيل أتلاو مظدل يزعت انما ءيش سيل انا ليجال او ةاروتلاكرهمم ها

 هب ففصوأع هقصي مل امته نال ازمعم كيم افاو بويغلاب رايسالا نم نعفتن ايفن , ارقااك !
 نم هيف ًاعيال ناسألا كلذنالون' ارقلا ي قوات هل يدق عقيم انكدن االو ن ر ارقلا ا

 تاي ب رطاخلا ينج ن' ,ارك د دقو زاجعالا" دح ىلا ىف يعتني يدلا لضات :دلادب عقبام ةحاصنلا وجو ْ

 ةرقنعلودنلا تا ِ ما ملو انوكن نأامإ و َيلتن أ امإ ىسوماياو ,أ[ق ىلاعت هلوق يف ا

 ا ىلاعت هبأ وهو يودع مرج االاو ي الا سور ةحوا ارملاوهو ىلع ةاعدحا نيضرغل يلخنأ اماو 1

 ا ماسي هتمقواو “الغ طظنللاب مهنع ءاخ ىسوم لع مهنلاطتس او سم اة وقر رع ريخي نأ ٍُإ

 بهذملا ادهم بهذي ناسلل اها اوبوكيإ# 11نأ معن اا وهوالأا وس دروا مديلا لعتلا ا

 فكرورقلانم ناسأالا لهاريغ نع ةياكح ن , ارقلا يدروام عي ناب باجاو مالكا ةفص نم

 | ىلاعت هلوق نا يكشيال انهو مهطاملا ةقيقح سبلو مييئاعم _-ررع برعم وهاعأ ةيلاحلا

 بهذي و اهرب 'مكفزأ نم'ئكاج رين ناديِر نارحاساناذعنر ايلاق |
 بلواي يزرابلال اق نماتلا هرج! ةغل ىلع .رغإةحاماءذمدا ىلّمل امك رط ' رطب

 أ ىحا اهضعب طاملاب هدعرشي دقدحاولا ىنعملا ن العا * ليرعلارارسا يب ليسهل اراوقا هب اك

 | نم دبالورح ألا ءرطا تاليام مناي هعربمي دق اجلا !يارج سدح او لك تانك وضعب نم
 ا راخغلا وايعمثاوايبسألا امتسام طعام الأ ندا انام عي - را هتساوا للا ياعمر كسا

 : , ًارقلا ناككالدإف هن الع يلصاح ديتعكالذولا وسلا رتك ا يرشبلا لعرذهتماذه ْ

 اينمةلتمأ كالدلو نمالاو ميل ريلملا وصفا او ميسملا لعالعت ناكر ا ودعت ثاوتي دخلا حا
 | تم

 ا مادام 3

 | ةيج _' سهماقعمقي مل بيرقريتنخل 1 ارو هباكم ل اقول نأد ند دما ىنجو ىناعت هلوق |

 ةاخاوم ةهج نمواهيف ىجي لاح ىلا هريصعر عشي الرثنأ ْن !ةيج نمو نيتنطأو ىنجلا نيب سادجحلا

 ًارقتب رييعتلا - ره نسجل ١ باك مدل ا 3 لا تا وقامت هلوقامنمو ل ساونلا



  قدكاملا .لاتتللا
 أ بيرلا ركذ رثك اذهلو ماخدالا لقتل هيف كاشال نمنسحا هيف يال اهمو زمشاب هل ١

 همامع

 نال فعض نم نسح !ينيممظملاَنهَوَودتفمل اوفعدت الو نم نسحأ اونبح آلَ ابتمو

 قيدصتلا رك نم رتكأ هذ ناكاذلو قدص نم فحأ نم . اهنموةعقلا نمفخاقفتغلا

 فخأ مكريخو فوحن مافحا رذدأو ىلمعأ نم فحا ف و اوكلضف نمافحأ“* لأ كرما آو

 يئاغلاو قواغمنم فحا ب يقل 0-0 3 مث ولَخاَدَه وحن يف ردصملاو كك لصفا نم

 لجالو رتكأ هيف حاكتلارك هناك اذهلو لعقت نم فحا لمع نال جوزتت نمفخا حكتتو
 ىلاعت هللا ف اصوأ يبت قملاو بملاو اضرلاو بصغلاو ةحرلا ظمل لمعتسا راصتخالاو فيفختلا

 هلماعي لاقي ن أك مالكت ا لاطل ةقيقملا طافلاب ثللذ نع ربعول هنال ةقيقحاهبفصوياال هنأ عم
 هييشتلا ىلع هئادتب اوهراصعخ-او هتفحل ةقيقلا نم لصفأ اذه لثمي ذ زاجلاه تقاملاو يحن ةلماعم

 بصقملا ةلماعم انولماع الف نم نسحا "منماتمقتا أ اتوهس ! امّلَق كاعت هلوق نام غيلبلا
 راصقلا روسلا لملف لئاق لاق ناهيفامرلا_فاق عساتلا « ها سصغملا هيت ًاياجانيلا اونا الهوأ

 هلوق يئاهنعزجتلا ربطفاهمحقودق يدحت ا ناىلبقنمكلذاهيه زوجي ال لبق ةضراعملا اهيفنكمي
 ديسلاةمالعلا لاو *ناقلال ا ةرابعت نارا عقلا نودلاوطلا كل ذب "صحي لف ةَر وسباوت ا

 مالكس ج نع اجراحهب راص يدلا ف صولا هزاجماهوجونمةيوبنلا ةريسلايف نالح دما

 اسجسالو ةلاسر الوةبطحالو أرتن الواط ديشي الو يس او بطخلاو رتنلاومظملا نم برعلا

 ىلع لغتا دقو ةغالبلا يمه الكس ٍلاسا لطلرو مهتالكن نمل ومنا يفاهكراشي هنأ عم

 ف ب ررعلا ةداعل ةقراملا زاجعال هوجو نم كلل ذريغواهتح صفو تاك ماثتلاو فيل أ الا نسح

 مالكلا تراسرف مهو مهتاراشا مئاو روم آاشنا عئادب ومهبيلاسا بئارغو مهبيكارت بئاجم
 اهرثنو اهمشن هانمو برعلا مالك بيلا ال فلا بي رغلاهيواساو بيجتلا همظنةروصو
 هدعبالو هلبقدجويمل هتالك ل صاوفدهيلا تهتناودتاي ا ميطاقث هيلع تفقوون , ارقلادي ءاج يذلا
 بيرالفمبم الكيل اسا ين هلثم ىلا أو دتبيمهل ومهم الحأ تشهدو ملوقع تريت كل ذلو ءريظن

 | هناف همهس بن يبئاصيياسملا باصأ دق هلغالب يفو همظن ميدي بولقلا عرق دق هئحاصف يف هنأ

 ١ تفاهت الاى شدتضراعممار امىهايلا هناهريويهاقلا هليل دو ةحن اللا هعحممو ةححض اولا هللا ةيح

 نمم دحاو ريغ نع كح دقو باضغلا تويللا نيب غلا لذ_فذوباهشلا يف شارفلا تفاهت
 ناكويسدنالا نب يبجي نع كيأ5 ٠ كلذ نع هتعتم ةيرهو ةعور هتباصا هنا هتضراعممأر
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 وذيل صالخال اةروس يفر ظدف لد ارقلل ةضرامملا نماثيش مار هنأ هءامز يف ىل دنالا غيب
 هنأ طوتبانالاو ةبوتلا لعدتمل+ هيلق كي ةقروةيشخ هترتعاف املاونم ىلع همحزب ميس واحلام

 نيعباتلا رصعىف ناكودتقو لها مصفاناكو مفقملا نبا نع ىو ٠ رشبلا هيلعردقي ال
 ف ارقي يصب اموي زاتجاف اروس هايسوالصفم هلعجو امالكمظنفابعارو ةضراعملا يلط هنا

 َّىضقَوهاَمْلأ َضيغَو لق اذامساَيَو كءام يجلب أ ُضْر أيل يقو ىلاعت هلوق بتكملا

 اذه تا دبا لاقي مقدمة ىعتوسَورمل
 هتي ةيسائمال هنا معودلطياو هلمع ام انو مجر مادبا ضراميال اذهنأو رشبلاءالك نموه

 ىحي مامالاةينون ىلع هحرشيف يسابادلا يني راف لادم ةمالعلا لاقو# * يشيف هللا مالك نيب و

 كح لاقهبأ ليقعنبامامالا نع افولا ييزوملا نءامامال اركَّذةيوبنلا ةريسلا يف يرصرصلا
 لاقف لضفلا ريثك يش مث ناكون ؟رقلازاجتا رك افتءانك لاق هيسوحتلا اسم نب دموي ايل
 ةئ الت دعب مييدابيس هنأ دعوو ةربحو ةفيح هعمو ةفرغىلا قئرا مت هدع ءالضفلا زجمن ام هيفام

 دقو اسباي اددكتسمءدجوفدحاودعص ةتالتلا مايالا تصقنا العن أ ارقلايهاضيامدلمعب اهي مايأ

 هسفنهب حضف مالكب ءاجنكل هتضرامملدحاو ريغ بدتنادقو اقم ملقلا ىلعمدي تفج

 ةمليسم نأرق لثمهلثب نايتالانعقلحلا زجم :رمن ارقلادب ربحا ام قيقحتهب ربظو
 نم كلذ 2راو ليوط موطرخو ليثو ينذ هلليفلا امك اردا اموليفلا هلوقك باذكلا
 نيطلاينكلتساو املا ي ك العا نيقنت 5 قننيعدفض تدب عدفضاي هلوقو ليلقل اني رقلخ
 ضييأ انِل لت ءادوسةاش بئاجملا نمو افولا يفاكلاقو نيعنت بارشلا الو ني ردكت ءاملاال

 ةروس باذكتلا ةمليس ضراعو مهلحلصا ناك اوثكس وأو اذهلثب مهحتاضف ترهظف

 هيسرصملا نباي فورعملا ىرزوتلا طنب دمها دبعوبا ءرك ذاك ضكْل ا كلاَسيطعأ ان
 كسشلذغت ىهاجلا كانيطعاانا لاقفىسطارقثلاةديصق حرشيفةبراغملا ءالع سوهو
 يلارعالا هي سم لاقاضعي هضعب هبشي الا ذيل ارعأ هل لاقف رث اتواص رحت نأ رذحاو ردابو

 كلان دعقاو دوملا ك انيطعا انا ارعالا لاقف هوبلصو مهنعما ا يضر ةباصتلاهلتق دقو كلا دعب
 بئذلاو سمادلا ليللاو ةلسم مالك نم اصيا ركذو- دوعتال نأ لل نماض اناو دوماعلا ىلع
 ابهزالاعذمجلاو لالا بثذلاو طال ل يللاو هنمو -سباي وبطرنمدسا تعطق امسماحلا
 انهت اح اطلاواحق تايراذلاوا دصح تادصاحلاو اعرز تاءرازلاو هنمو- مرج زمدسا تكبتنا
 لحا <قيسأمو ربولا لها ىلع ءلضفدقل ادعت ةلاهاارتل تاقاللاوا ورث ا دراثلاو ازبخ تازباخعاو

[ 
ْ 
 ا
ْ 



 هر

 لاقاظملا نمدقم( اهنبل نابلال ةركم كراوا 5 نام انتو ناحرسلا اهي ووطي ودي درا ! اهيلعموحي ١

 . هحورلاق نال امو ةدحاملا مالكا عج اأو ييرأع تاذوأ اف تيتنأ ادرار سلا اذه نمهلكو ١

 ١ ىلاعت هلوق ل أم يلع ا هرصح نيالا امهبئابع اجع نم تااربطي ديجلا ن١ أرقلا يل مأتلاب ومما

 1 هيلطاتسر أذ ,”موقوبا ذياتذخ | | ذك ىلاعت هلوقوةياالا 1 ْ

 موا_صاح [!

1 
 اطلو يناعملا د ةرض 3و لاماألا' زاجيا مرج اوزأ .واعأ ميه تدجووة مح ال يدوةريثك هله :

 ١ اهداجةلبقت لا تداوحلابائبنم ةيضاخلا ثنورقلا رايخأ هيفاعدوههتدحو نأ ارقلا اعيأ تلمأت 1

 '| ءاجمنا ةرورسصلاب مولعملا ل ةرورسغلاب نالاطبلا مولعم هلأ ىلع هل ةثهمأو سو هيلع إ طجيبنلا دنع ش٠
 ٍ ةرورصلاب مولعم لنج نايتالا نع سرعلازج ناد ىلاعت هلأ ددع ممل -و هي عدن ىص هناسل ىلع 5

 1 ةرورضلاب مولعم د داعلل اقراح هنوك ناك 2 ةرورضلاب مراعم هل مهتشراعم بط يئا دب مهيدحنو 1

 يف ةرجتمي ا وهم دتغالب زابجاب مهفارتعا عيدتضراعمن عنب ركدملا زجم مول« كتاذ لك |

 اهنايبب مهقاطن ءاوصغل إو داع يف فع في يتلا فل وسلا ل رورلا رابحأولا وططل' صصقلا درس ||

 ل

 يرزوتلا راق < يذلا دكا ١ ذه وحنو دان ابووانرملاومرمسات رردملا

 أ امافولا ريبُت يقنع ذ شماه ىلع ابتاك ىنتي رو يني رافلالاقداز امل ممرسم واموهتهب ىذحوا
 نايبلا ةياع ضراع نمو نودف نودحل !نأ ىلع ديو نوزجلاو كشلا كوضن مالك اذه هلاتماذح

 ا يزوملا نأ مامالا لاق رامدلاو ك الملاهي لع ليقوراغال او القعلا هنم_ لغتنا دحلاو ىوملا

 ضرامي تاياغلاو لو تملا هايس مالك بهنام يرعملا ءالعلا وبا هيلق ىلعدنا سمت نيمواعولا يف
 أ( ىلع هلعج دقوهحسا الو م الكلا كلذ نمدربأ تي ًاراممدتي , اردقولاقتاي“ الاو روسلاهمجزب

 يبئاكزلا نوضراعب جلع اصع ىلعلاعتلا ناكمأ !الا فرح نتا رح . 1يف محملا فورح

 ا الفلا ناطيع يك الط ىق َ وئلا كراتل ائيصو سما ءايضورمت | تق مفر عغتسي ىلاغلاو رئاحملا

 | ىلاعت هلوقد َتْوَمَالقاوعِرفْذِإ ىَر ٍوَلَو ىلاعت هلوقو ةآيح صاصقلا يف ' كلو
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 1 50 رْغ انمامتَمَو ضال: هياتم نم 'مهنموةحيصل دح دخانم من 3

 ْ ةلمل لك تت د أ كالنوبتا يهرظنلا تققداذا ل . ارقلاتاي اعيم- لب تاي آل'هذههابشأو

 : ةاجرألاو مجوقملاو و ةلععلاو ي راو لمقلاو ديجلا ب را ١ ةعاطو ديحوتا ! ىلا ءاعدلاو تارايعل

 اذاو لح نمىلوأ ال آكل 5 كر الل تءيحت هعض م يف ء ءيش ل رعايوأ ام نعرجرلاو قالحال نسا ىلا

 : نمدنأ ءاعدأ اف لجو عدن هللاريغل نكييال كن سما ةقستمروءالاه ذه ءاعيتساو ةعلداقلا جحا

 0 مما ٍِ



 هفارطا هباشتو ههوحو قسانتو هدرسم ماثتلاو ضعبب هضعب مالكلا طب رنم هيلع ل قشا أم عم

 بيذهت عدباو بيترت سجعا ىلع ىلاعتهنلثا اهصقاحلواد ىلع ماللسلا هيلع ف سوي ةصق ى لارظناو
 | ترك وهي تررك اذا هصصق نامت اهماظندقع لي م واهنايب ءام ضدي ملاهرح ًاباوأ طبت رم

 دهغ بدا ابالتمدل تيرمص نع ناكم لكي ترك ذوتا رايعلاابيف تفاتخلا ىرخا دعب ةرم ||
 - ادحاو ىنعملا ناكناوطاملالاو مطنلا ةماد# تارابعب تيكحورح آل ناكملا قاهبواسا ظ

 ا يهجم ان :؟تايعماس نيك ابان ترايلا فوستر ركملا ص هلا نمدحاو لك داكت ا
 نمو ءانشلاةيسلاقابتداءال ةاداعمالو اهريركت نءسوفناارو الورك ذا قبس ملون آلا |

 دحاو لك او مدقتام ميج هيلع ف خيم هناسلو هركقو رااح فهراوةغالبلا مولع يب نئفت |
 نمملفعا لباصحلا حيبستو ةيح اصعلا بلقوفوملا ءايحاك به هت دح ىلع زعم هوجولا كال نم |

 لدقلاو ءالإلا ىلع او ربصل ب لاقمديفاوتأي مكلاذ عنو هنوطامتيا مس ج نما ذهن ال كلذ ا
 ا ل ذلا كلذ نوضربال تيحب سا اةأنأ فورا ايش اوناكول دلاو راع ملا تاس اك وعر و
 | مهيلع ل وها اهبلغتلا» مهتردنمت ساكو ل ةضراءملافارارادضاالا هب ورث ئيالوارايتحا
 ا مائالا مي نمم كتاب ةفرعملاوةردقلا لدا مومييدل مدخل ل مشاو رذعلل عطقاو حج رسأو

 يقاوريطظا اثدروب ءافطأوهرويظ ءانحا يف هعسو يقام غ عرفتم !اوودهج ديجالا دحأ مهتم اعف |

 ددعلاةرتكو دمالا لوم عم مههايمزيعم نمةرطق | وتاالو م ودافت تانبن مةةيسح كلذ | !
 يف موقزم نم ىلاعت هرك دام هزاجعا هوجو ١ رمو*اوعطقنا لب اوقطناه داولاودلاولا هاظتو |:
 ةلطان هسواعد اوعدا امدوييلاك تال ذ ىلع اوردقامواول معاش اول نيل مهاب ميم الءاوايأصت ا
 ا موديلا لصد كاباط - اقف جلا مهل اودننا مهيدكت مالا ةنحلا لحدي نلاوثاقو |أ

 هام

 6 ف سان نود نمةصِلاَخ وه ًادنع ةرخآلا زادلا مل تناكحص نإلق |
 لا مثول 8م ا

 ؟ب هصوصخم اهنأوةنملا لحأ نم عنا نيقداص مكن نيقداص منك نإت هدم

 |١ اهرادكاو رادلا هذهنم صلختلا بح اواهي قاما الهويمل اون |

 ةنمزالا ميت يق توملا تك مولع قتف ميد تم دقاسب ادب: هوتمش : لَو ىلاعت ب لاق ْ

 ىلاعت هللا فاق اكمال ناكو ةاروتلامهغي رتو هللاب عرفك و هو رسمديا تمدقامودزيقتسملا |
 مقو ولهلقن ىلع يعاودلا ارقوت عم م هنم دحا نم ىنع اعقب مو تال مهنمدحا هان ووتوملا اوني لف

 سايع نبأ نع قيجبلا ىدرو كمان م موق ىلطنلا ناالا ةيفخلا بلقلا لامعا نم ناكتاوىنت او
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 قدصربلي هينق نع هللا ميفرصف هناكم توع ىنعن هقب رب صغالا مهمل جرا اهلوقبال هديب

 ةايلأ ىلع مهصصرمو توملا مهفول مهنمدحا دقي موديلا ىسواامةحصو لسو هيلع لص هلوسر

 هترجمم كل ذب تربظم نوتوعالو تملا أونمتي ناب هبي ذكت ىعاور دقول صر .رحآ هبيداكت يعاوناكو
 وّغس ع سا

 ةروسياوت اخ انرابع ولما تمم بيد يف مك نإ !َوىلاعت هلوق كلذ لثمو هعجح تناب و

 ْنأَو اومن :ملنإف نيقداص'متهكحنإ شان ود نم" مك ادهشاوعد اوولشم نم

 هيعمأس بولق قحلت يتلا ةعو رلاهزاحما هوجو نمو :«دحا كلذ لعفي طرا او 8 ًاقاولعمت

 0 + رم هيفامراتعاب ةي ىقلاةلاخلا نم هيفأم. هتو الت دنع مهم رتعت يتلا ةيملاوهعامس دنع

 ةيشخ ماع دصتم اعشاَخهَتيأ رالبج 1 "لا اًدهانلوَن | واللام 7 لاقراذالاو

 د سادي كيل الابل ادي را ةعورأ! نم هيفاملا ذهو
 ١ لا .انسالاووملازع روم امس م ديزي دل هيام ةب وعسل هعايس نولقتعسيأوب اكو ١

 مسوق م

 ' ترفل يف كبت نا 8 هداف 1و ىلاعت لاق مهعئابط تب هل مهتهاركل هءاطقنا نودوي و ا

 نيل وأكد تزًامشأهَدحَوْضأ اي ذ اَداَوار وقت 'يهرايدأ مالوم ْ

 || كرم ىلع بعصتسم بعص نارقلالسو هيلعمملا لص لاقاذملو ةرخالأب ثونميال ١
 | ياهب هتعور لازتالف نمّوملااماو رجافلاو ربلاو لطابلاو قملا نيب لصفلاع اًطاوهودهرك < :

 هيله معمو ميلق لجان جتا هتواالت دنع هيون ةبهوال الج ا هظعاومو هرج أوز نم هفوحو هعزف .
 كم

 || - :ريذلأ دوأج ةنم نشل ىلامتلاقدب هقيدصتوديلا هبلق ليماطاش دا دزي وهعانتسا

 ةيشأا يؤرم-ضرعي يا هلأ ذى موقت مهول وممن دوم
 هسنال هرلجو هبلق نال هرب دتو هلم ًاناؤاف هتبيهنم فوحلا 1م ةريرعشقن : ارقلا عا اييدنع

 قشوىثغلا ىلاكلذى دعتي دقواوحاصوأاو دجاوتن , ارقل!ىلتاذ!نيحلاصلاى رت 0 ةرورسو

 ةعورلا نم بولقلل ثدحيامن ا ىلع دي امبو فرعيال ق ذي مل نمو ركشيال هلغمو كلل ذوحتو بايثلا

 ملعيالو هيناعم مهفيالا نم يرتعي رمأ هنا مالكلا نم هريغنود'ن أرقلاهب صخ* ىشةباهملاو
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 ٠ هريغ ف الخ هميفيمل ناو هعماسو هئراق باشي كل ذلويفاب ررم او هيف رسلالا ك اذامومريسافت ا

 هن ءارق معسل فقوف ارهج ْث , ارقلأ ولت 'ىراتب* رم أين أرصن ِن !ضايعىماقلل ءافشلايفو

 هماظتنا قنور مظنلاب و برطلا يب يجب دارملاومظنلاو ىهشلا لاقف تيكب مهل ليقف بي راصف |

 لبق ةعاج ترتعا دقةعورلاهذهو مو ءاكبا وح مهغيالوهو هضن كلذ راق دماج نحو ا

 - قدصو هب نم ٠ اوةلهو لوال ةعورلا هذمل لسا نم مهنف فتنآرقلا مهعايمدنعمالسالا
 .وهيلعمللا ىلص هللا لوسر تسع”لاق هنع لن ىضر معطم نب ريبج نع لسمو يراخبلا

 ساس لس لإ فدل .-دسس )بقكلذو روطلاب برغملاةالصيف |:

 تروق مه 3 ْئشريَ ناقل مأ : ةيآلا اذهب الان ردب ىراسايف

 'مأ1 كير نئازخأ "يهذتعامأ نونقويأل لب ضل او تاّومسا تل اوقلَخمأ |

 عم 05 دبا ةياور يبو ىلق يف ناميالا رقوام لوا كلذو ريطي ىلقداك نوب ع امه '

 بدع نإ ال شعداو ريغ روم ديف : روأطسم باتيك و روُطلاَو ىلاعت هلوق أ

 هالو وينعم اظب لب باذعلانمفاخو سلع مان امالي |
 ىلا لصو الديد فوحمذخا َنيبدكملِل ذ ذئموي ليَوَف ية ريس لابجملا ' ريو اوم ا

 هلو.

 ةعورلاكللت تناكو تيدحلا رخ اهلا ريطي ىف داك-لاق نو رع تملا! م6 م 1 هلوق

 بواقلانأ عمارارمءداعاوأو ليال هئراقنأ هزاجعا هوجو نمو* هنعمل ىضر همالسال اببس !
 ةمزالملا لب همعم ىلع هراركسحت هركيال و هنع ضرعيال هعماسو تاداعملا ةأداع٠ ىلع تلبج
 ال ايرط اف لا: ازيالوالوبقو ةجعن وانسحو ة بح هل بجوي هدي درتوةوالح هديزت هتوالدل

 نسحلا يفغلي واومالكتا نم هريغو لوزعلاب دبع ي رقةرم لك هن أكف هتراضنو هعجب ريذتت
 دتعهتوالتب سن ري وتاولحلا يفهيزلتسي وهوديعا اذا ىداعي مدي درتلا عم ل عباس ةغالولاو

 || اقرطو انوملاهراصصا امل ث دحا تح كلذ هيف دجويال يعككلا نم هاوسو تاب ركلا فقوزت
 |١ قلخيال هناب ن آرقلا لسوهيلعما ىلص هه الوسر بن صو اذ هو اهت ءارق ىط مهطيشنت اهب نويلهتسي
 || الو ءالعلا هنمعيشبال لزملاب سيل لصفلا وهو ديئاج ىنفتالو ربع ىضقنتال ودرلا ةرث ةرثك يلع

 ١ قاتعمس واق نا هتمعسنيح نجلا تت ي اوه ةنسلالا ب سيلتال وءاوهالاهب م خيذ 5

 م



 ال كيم م بسم تكي امص ييييمطل جم سمس صمل هيل ملل باديعلا ةديمم يمس را

 مالا الع مدح اهي طيالوابمايقلاالوابعفرعب ةصاخ هتوبلا لبقراسوهيلعمت اى اص دمحم |

 جيل قرط ىلعهييبدتلاو عئارشلا لع نأيب نم هيف عج مهمتك د باعك ابيلءلقشمالو |||
 م أر دصأشلا 5 رو طاعلال اةليس ةنب ةلدأو ة هب وق نيهارس مالا رثلعدرلا اوك ايلقعلا |

 ا لَ يزل أَنْسلَو ًاىلامتهلوقك اهيلءاوردقي طاباتمةلدا ١ وبنين ا دعب نوقلذهتلا
 : ع لق يلمأ ًاولخ وهو لب "مة ىلخي ن ًاَدعرداعب ضال ف تاون 3 .

 سس دع ىو صال | مك مع ل 0 ا ل .

 : دس اةدسفلا االإةهإ 'اميفذاكو أ :ورملو اهاشن ايذلا

 نمت أ الدق 3 نوجرخأت 5 ماع تح لِزاتهانَرَدقَر ,فل 3 ىلاعت هلوقكموجتلا
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 اوفرعش 3 وب رْشاَو اوك بلملا ملعقلاقد لو َرمفلا د : ارذنأ اهل ينبني ا

 1 نم ىنغيالو لياظال بعش ثالث يذ لظمىلإ اوقلطتأ ةسدتطأ معقناقد رهو |

 م -دعملارع ينو لالا اههرعيال يتلادم كا ضعب ممتاتم لك ىناةراشا هين» بملأ

 مسجلا و طغأ وأ و مالا ءاينأ وسفنلاةيكر : رتوقدم 0 قالحالاو ريسلامواعنمل ا. هيكو

 ىلعتسا ديلا ءايعالاو لاعمال اوريشلاو باد الان ,تاجو ةرح الارادلا رابحأو ملكلا عماوجو
 ركشلا 20 فورعتلاب مالا نم ديفامو نوكيامو ناك اع رابحالا و هنأي ؛ اوتعبلا .

 أ هعما لح هللا لاق كلذ ريعىلا مادرالا دإص _ رءدي او ءامدلا ةقارأ ا

 | َدَقْلَو ١ ءئش 3 لكك نايت باتكتاك اءاَلَرَن اَو ٠ يش ية نم بانك يقاتطرفام

 أ لرناهثاناماللاوت اللا هيلع لاقو 1 منار هلآ اذه يف باتل |

 ا مو دمبا» بنو عنب ناكرمريح هيفابو فم العمو ةيلاح ةسو ارجازو امكن آرقلا اذه

 || هب محو قدص هبلاقن«لزملا سيل قحلاوهوهبئاجت ىعقتتالودرلا لوتس تيا |
 1 0 ا واف جا هب لمح نمو طسقادب مسق نمو جلف هب مص اخ. ن مولد

 ا روثاو يك أ م نلا وهودلل ا هعتق هريغب كح نموهقناداضأ هريغ نمىدملا لطن نموريقتسم

 | هعيتا_:ىغأ ةاحنو هيكست نا ةمصع عفأنلا» اقشلاو نينملا هللا لبحو يقتسملا طار مصلاونيبملا

 | العا ١ ناشنيالو فلنمال هيفلاقو دو دوعس# نبأ نعدوحتو ؛ بتعتسيف غي زيالو موقف جوعيال
0 

 يي يوم بيبسصم



 ا ل |

 سو هيلعمت لص دمحم لاق ىاعتثان ناةييشيلانب جوخاو نبر لاو نيلوالا ان هيف كا
 مهفو ملعلا مياتياهيهانلءانولقو امم اناذ آو ايمع انيعااهبستفتةثي دحةاروت كيلعل زنميفا
 للعت وطي لاب لع بهكن عو ٠ بماقلا مب روةكحلا

 نموت هيف[ يذل راكحأ ليئارسإ يني لع مين املا اذه نر

 هلك عماوجو هظافلاةزاجو مع هيف 3 عجم 5 لا ىدهؤ سانلإ نايا نه ىلامعت_لاقو

 عيج هنعمل ىضر يهفاشلا لاق« تار م ةمله فه دل ىلعابلماقلا يتلادلب ةبتكلا يفامفاعضا

 ا هيلعدسا ىلع يبنلا هب أم عيا سي !لاقون ١ قلل حرش دسلا عرب -وةنسلل حا رشةمالا هلوقثام

 ١ قع هعبتو هله ذوح امة قيقا يويفقنلاب ادتبأ تبيتامو ”راارقلاو م سيال اموبف ملسو

 ْ وهالا ءيشب حوا ىفقوا اكيد ملسوهيلعمفا ىلسلاقاممهصعب لاقع كلذ ىلع ءايعلا يمداشلا

 | رمزا هل 5 هيف وهوالا ملاعلا يف ء يت نمام رح م !لاقو هدعب وأ ترق : ارقلا يفدلص اوأ

 همةش ل عه د سلا ه5 هرع ىف لآ
 ةاوكسه ريغ اتوب اولخدت نا مانج م س12 نيل لاعت هاوق يل !اةوهيفتاناحلا

 ا -لاقوملاعت هلا همخك ىلا نار قلا نه دجا رتقسا نكيالا ءىوت ماه رح . !لاقو» تاداملا يعف
 ا هلع ىلاعت هارت ًاجسا اما دعاو سو هيلع هللا ىلص هيب مدب م كتل! الان ًارقلاب طخيمل رحأ

 هللا ىفر ركب باك مهمواع توفت سن هيف توأعت عم هباحتلا م 0

 تيدمحلا يف سو هيلع هللا ىلع هلوقل هيجو هللا مرك ىلعك وهريغو رمع نبا! صنب مهفعا هناف دنع

1 

ٍ 

 َ الأ هيصخيال اذهنكلهطب اور نماينيبامبيكرت رابتعاكل ذل مغي وطقم ودون طب و ربظ
 | هذه ىلعاملا ال هما ةحئاقلا ّ تعم نمو كحو ظعووديحوت ةنالت ههولع تاهعأ مع هب ركتملا

 رابخالاوديحوتلا ةن الفلا هرج تما لاقف» لوالا ىلع اهاتال هئلث صد الخال او ةثالعلا

 ل سسك

 هنأ ىح اهنع هلا اىخر سابعنباكو و هيجوهللأم . 5 ىلع نع وهاماف ريسفتل انمككهتؤربا ام

 كلذ مظع. نوعباتلا مهتعتيروهت ٠ ىلاعت هللا امك و هدو ريس لاقخ يل عاصر لاق
 ةفئاط لك طيسصيل اعاونا همولع اوعونق هبوتفو همواءرم كئاوأ د “اعل مح نع مهملات رصأقت من

 جرحت نا تداك يتلا نونفلا كالتومولعلا كالت بل اغد رفأ مت هتردق بسحب هيف اوعسوتي وانقوايلع

 نوسح همولعرتل ا لاقو ىصخت ال فيل ١ اتب هنماهبلاةطابنتسا هجو لئاقلاا ذه يب دقورصملا نع
 ةلك لكل ذأ ةعبرأ يف ةب ورضم ن , ارقلا لك د دع ىلع عسا انوعبسو فال ١ ةعيسو لعةئاعب ر اواذع

 عي امهنع هللا ىضر سابع نب لاقت نموأهب ل اشوي عزنا الحس 2
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 نم باتكْلا يف انطرف (م ىلاعت لاقاك ءيشلك عن ارقلا لقشارخ[لاقو-تانايدلاو |
 تاقولخملا يئاجع هيفواهيلع لدي امن ًارقلاينوالا لصا يه ةلئسمدجتالق مولملا اما كاش |

 ريهاشم ءايسأو قلخلا ءدب وىرتلا تحتو ىلعالاقفالايفامو ضرالاو تاوعسلا توكلمو
 هرابخاوهتاوزغو لسو هيلعهللا لص هن اشو ةقباسلا مالا رابخا تر ويعو ةكتالملاو/ايينالا

 ١ لاوحا عيمجو ةعاسلا تاراماو هتومىلا ناسنال !قلخ ءدب وم دعب نم هتمأ ن اش مت هتامب ىلا

 || لوثدملاو ليلدلا نيب هيف عج ىلاعت هللانازاجتا هوجو نمو# رانلاوةدجلاو رشحملاو خزربلا
 | اذيمهئغالب ومزاجياوهفيل أت لسحب و رجلا عيدبلا ناآرقلا ظني جدحا هللا نا كلذو
 ؛أ دصاقملا نم كلذ ريغو هديعوو هدعوو هيهنو هرمأ ةغالبلا هذه ءانثا يفو ليلد
 |( * ةدرفتم ةروسو دحاو مالك: رم فيلكتلاو ةجحلا مفي ”ىراقلاف لولدم يف ةهظعلا
 ١ رك ذلإ ناقل انْرسي دلو ىلاعت لاق هيطختل هظفح ىلاعتهّثا ريت هزاجتاهوجو نمو
 | ديمس لاق مهتنمزادادتماومسرايعا لوط عمر دادلا دحاولا ال ااهيعك ظفحينال سالارئاس تناك
 ريغابفح يف ارظنالا اهنئورقيالاوناكفةاروتلا طفحين م مهيعنكيمل ليئارسأ ينب نا ريبج نبأ
 | لمجو هباتك ل غفح مهيلعرسي ناب ةمال ام ذه ىلعيىلامتدهللا"نمدقوريزعو عشوي و نوراهو ىموع
 ضعبةلكأ اشم هزاجتاهوجو : رمو+ ةدم برقا يف ناإغلل هظفحر سي و ىصحت ال هل ةظفح .مهيق

 ا جورخلاو ىرحا ىلا ةصق نم صلختلا نسحواهءاسقأ ماثتلاواهعاون !ف التئا نسح واضعي هئارجلأ م
 دعوورايختساوربخو يعنورما ىلا ةدحاولا ةروسلاماسشاو هيباعم فالتخا ىلعمريغ ىلاب اب نم أ
 هدئاوق نمكلذ ريع ىلا بيهرتو بيغرتو عرشامضعبلريرقثو ديحوتوةوبن تايثاوديعوو |
 اذا ميصفلا مالكلاو هلوصع لاختي فعض نوداهب رابتعالل صصتقلا_ر د ولاثمالا ب فكس 1

 لم اهيف عجامو«ص»لوأ لم اعندقنور لقوهتلارج تنالوهتوق تءفعض اذه لثموروتعا 1

 دمحم معبي ذكت نماهيف رك دامو مهلبق نم نورقلا ك الهاب معي رقتو مقاقشو رافككا رابخلأ ١

 ربظامو فكل عصا جامممنم الملا ق الطن نعربحلاو هب ياام مهبجتو ل سوهيلء ها ىلص |
 مهليق مالا بيذكتو ةرخآلاو ايندلا وى "زج ديعوو مهنيهوتو مزيج ممالك يف دم ا نم :

 هتيلستو ماذا ىلع لو هيلع هناا ىلص يبلاريبصتو مهباصم لثم هال "ره ذيعوو مىلهثلأ ك الهاو
 |! امهيلع بويأو نايلسك ءايبنالا صصقو مالسلاهيلعدواد ركذ يف ذخا خو رك ذمدقلام لكي إ

 لقي و هقنور لي زي للخ ريغ رم طابترامتا ىلع ماظن نسح او مالكرجو ايفا ذه لكومالسلا ل
 كي ل يي بيبا يوةددعتمقرطو ةعونتم هجوأ ىلعهت ءارقب ةمالا ىلع عسوهقلا نا هزاجتأ هوجو نمو« هتحاصق :

 . مس ني ل عدل
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 أ ىيرط لكم هزاجعاعاوناعيبجو هتشالب نم“ يث للخيال كلذأ عم و ةروهشملا ت , اأرقلا قرط |
 | اذا خيلبلا رعاشلانأف رشبلا مالكقهلغم» نوال ذهودوجيلا كلت ىلع ل شم هت ءارق قرط نم
 ديرا ولاهتغالب يلع يتالواهتالك تمم ٠ ءيشريغو لئخت اهتافةغيلب ةديصق ءاشنا يف دهتجا

 ًادنرلا تصمتجا ٍِس لق ىلاعت لاق زي زعلا نارقلا ف الفم ةعودتم هجوا ىلع اهت ءارق ا
 | ضعي متعب نك وأو هلفمب توت ايالث ارفلا اذه لثمب اون اين ليلا هم 37 هاماع

 ١ | هديبالو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنمزيفن , ارقلا اذه لدعيت أينادحاردقي لف اريهظ

 ءاهصغلابرعلا هنعت رزجع دقو دحا هلثم لعردقي فيك و .تيدلا موي ىلا لب اذهانتمز ىلا
 8 لبق نمْؤس سو هيلع هلا ىلص هنا اوفرعدق مو ىلوأ مريغز م اهريغو شي رقنم ءاغليلاو ءايطخلاو
 ا اللضفهريغل ارمشد كن وكيش تيب »باح دقعاالو باعك ملف نحيا ةنس نيعب راب هتوب

 مماعدف لصفملاب باتكلاو لزمما جلاب هادم 3 ىتحارثا يوريالو اربح ظفحيالوهئاشنا نع

 اتعب دقفدب 5 رد هلو كلفت ماش < أش ولله ىلامت لاق هب مهبطاخو

 ودام هس جك يف ىلاعتو هناس هل دهشو ولت آ هلق نم اًرمع مكيف |
 نآرقلازاجعاءوجوونولطبمل بات راالا ١ ذأ كني ةطختألو و بانكوك '

 ْ ْن , ًارقلا تازجمم ددع ىصحي الهنا تدع كلذ تفرعاذاو شانتنالو ىضقنتال رئاجكو ةريخك ٍِإ

 ١ روسلا رصقاو اهتعاوزجمف هنم ةروسب مدحت دق ل سو هيل هلا ىلص هنالرتك ١ الونيفلا الو لاب

 | مدقت ا تازجج* اهسقن اهيف مث ةزجم* اهددعب هنم دي لكم رمال كاَتيطعَأ نإ
 ا مولعل ةعيج هزاععا هوجو ل رمو هلوقو*» تادايز ضعب معمةيوبنلا ةريسلاةرابعتسهتنا

 | ةمدقم يس طويلا ظفاسحلا كلذ طسي دق هرخأ ىلا اهب برعلل دبع ال فراعمو

 |باتكلا كِل ( 5 1و 1و ىلامتهنث لاق لاقف لي زنتلا طابنتسا قيس ليلكالاهباتكس

 ْ هللا لصإ فا قوءىشْنم باتكل يف انط رفامىلاعت هللالاقو ةْئَش .لحا نابت
 || امكحو عدمبام. ربخو حليق امأينهيفهلا باعك لاقاهنم جرخملاامو لق نتف نوكتس سو هيلع
 "رع ةيواعم نب جدخ انتدح هئنس يف روصنم نيديعس لاقو  هريغو ي ذمرتلا هجرخا كتي

 ني نيرخ لاو نيلوالاربخ هيف ناف نأ ارقلاب هيلعف سلا دارا نم لاق دوعسم يأ نع :رم نع قاع ىلا

! 



 ا ار حبارصك ةعياوةلاسأل لون عرصإلا نس لاق" معا لوصاع دا !قيمبلا لاق

 باتكلا ةاف لصفملا مولع عدوا م مل زصفملاناقرفلاو روب رلاو لينال اوم اروتلاايتمةعب رأ

 0 ىهناشلامامال !لاقو# ىبيبلا هجرح | ةلزاملا تكلا عيجريسفت لع نكن اك ريسفت ملع
 ا تععب أم فلسا ضعب لاقو»ءنأ ارقللحرش ةنسأإ عي وذل حرشة مالا لوقلام عيمج

 (| هلا لوسرنعتيدح ىنغأب ام ريبج نبديعس لاقو» هللا ب امك نمي هل تست !ال اا دح
 لاقو متاح ىلا نبادجرحا هللا باعك يف هقادعمت دجوالا هيجو ىلعرلسو هيلع لص

 انلنيباع رصقي اعركلو ى د لكم اك هول ان ارقلا اذهيلر اًنفيادوع نبا |
 ةريرههلان 0 ةمظعلا باتك ين هشاا وب جا رحاو» متاح يبن ماو ريرج نب اهحر أ ن ًارقلا يف ا

 ةلدرخلاو ةردلا لمغال اًثيش لمعاوأ هللا ناياسوةيلعملا !ليص هلم الوسر لاقل )اق هنع هللا ىضر

 ء تر ًارقلاع نمدمه مويه لسو هيلدا ىلص يبا هب كام عي حاصبيا يهفاشلالاقوءةضوعبلاو أ
 هاور دباتك يهنثا لح امالا لحال يف  ملوهيلعماا ىلص هلوق اذ هدي زي وتلق يطويسلا لاق |
 تسل اع ١ ىعباشلا لاقو ءايعدهنثأ ى هرةشئاع تيد نم طسوالا يب يلاريطلا ظفألا اذهب ا

 2 ابق نافءابيق ىدملا ليبس ىلع ليلدلا هللا باتك يالا ةلزانريدلا فدحاب ل رحت |

 باتكن ال ةقيقحلا يىلاعت هنلاباتك َنمذوح أامكلذ تلق ةنسلاب ءادتباتيئامماكحالا |

 ةرم يمعاشلا لاقو»دلوقب دخل انيلع ضرعو ملسو هياعمما ىلص لوسرلا جابت سيلعب جواها |
 اقف روينرلا لقي مرحلايف لوقث ام هل ليقع هلل اباتك نم هنعكر محاهتتشاعيفولسةكب

 اوهتن افةنع امك اهنا ةوذخم لوس لكلا مو ىلامتدلالاق يحرلا نجاه مسه | ودهم وهل ل رس هوت ) ُُ
 يتلا نعناهلا نب ةنيدح نع سارح نب ىعب ر نعريمت نس ىالملا دلع نع ةنيع نب نايفساست دح

 | رعسم نع نايمسأتتدحو رمجوركد يلا يدعي نمني لاب اودعقا لاقدنا سو هيلع هللا للص

 لتقش سا هادنعدنا ىضر باطلا د عب ابش نب قراط نعراسم نب سيق ن عما دك“

 تاهو تايشوتسملاو تايشاولا هنا نعل لاقدادوعسن نا نع يراججلا ىوروهروبترلا مرح 1

 هللا لوسر نعل ودعا ال ىلاهو ل !اقنع 3 ارما هل تل قمنا قال تاريعملا نعل تاهو
 .ع

 لوقث !«هيفتدحوامنيحولل ا نيبامت ًارقدقل تلاقندتتا باك يف وهو لسو هيلعمشا لص |

 مكاناَمَودودْع لولا كحات ١ ! اموت ارق امادت دجودقمهيت أرتتكولا لاق |!

 نملسو هيلعملا ىلص بدلا لاقامن اجرب نبأ لأق» هدعىعن دق هناف لاق ىلب تلاق 9  افذنع

 دا ام لكشلا ذكو هع نمهنع مو مف نمد دعب و ابرق لع اهيفونأ ارقلا وبف ءىش



 ا طبتسا مهضعبن تح هلا همز ن , ارقلا نم هجارتتسا نكمالا ء يشنمام ريغ اقوهدب ىفق |

 | ر خوي أَو و كيقفانملاةروس يف ىلاعت هلوق نم ةنسنيتسواث الث سو ءيلعمتلا لص يبل رم

 يف توباغتلاوب ايل نباغتلاب ايبقعوةي ؟نيتسو تالث س ةراهتاف لج اءاجا َدِلاسْمت هلل

 هب اكشملا الا ةقيقحاطعدب طحيمل تيحنيرح آلا ونيلوالا موعدا أرقلاعق + ىسرملالاقو «هدقف

 ا ةياهعأا اداس كلذ لظظعم هنع ترومتدباعس هب رث ًاتساامالح سو هيعمل لست لوسرم

 1 هن دجولريعب لاقع يل عاضول لاق ىِتحي >- سابعنب اودوع نبأ لتموذعب رالا ءافلحلا لتم مهمالعاو

 | لها لهاستو متازعلا ترصقو مملا ترصاقتمناسحاب نوعباتلا مهتعشو | مشا باتكيف أ[
 ا لك تماقو همولءاوعونم هنونف رئاسوهمواءنمن روعي اعلاوةراوهيعلا لأم لمح نعاونهضورلعلا ا

 ا ةتاكك ددعو هفور د جرام ةقرعمو هتالكري رو هتاذل طيص موقىنتعاف هنونف نم نفب ةقئاط أ

 1 ريغ ىلا تاي رشع لكد نع ميلعتلاو هنادج“ ودعوةعأب راوهفاصتأوهث ؛انجاوهرو وهني ١ اغا

 | هيف عدوا امل ريدتالو هيناعمل ضرعت ريغ نم ةلءاهملاتاي لاو ةهباشتملا تاككلار صح نمكلذ

 أ اهريغو ةلماعلا فوركلاو لامفالاو ءامسالا نءيتيملاو همم برعملاب ةاحتل هلا نعاو» ءارقلااوعست

 | تاكا ١ طحمو-رويدعتلاومز“ "لاو لامفالا بور مو اهس أوتو ءامسالا يماراككلا كلا اوعسوأو

 كرورسفملا ىنتعاوم ةلك ةلكب رعامهقعب و هلكشم برعا م مضعب نا تحدد قلعتيام ميمو
 || هكح ىلعلوالا اورجاف رتكآ قع ل دي اظنا ودحاو ىتعم لعل دي اظفل همما هدحوةهلتافلاب ا
 ا لك لمع او يفاعملاو ريب يذات الام دحأ ججرت ياوضاخوهنم ىلا ىنءءاوسحضواو ا

 :أ ةيلصالا دهاوتلاو ةيلقملاةلدالا نم هيفاع نو اوصال ىنعأ و*ةرطن ءامتقا اه لاقومركف نم |

 ايلا ٠ رمكللذ ريغىل لا دل لما ١ امهيفناكو ,! ىلامت دوق لهب رظنلاو

 : اعده رتوهملودردقو دقو ل 'اقب وهدوجوو لا ةينا دحوىلا اعتلوأ هلم اوطبنت -افةريشكل 1

 1 ىفتقي اماهنمت اره دب اطح يف امم مهنه ةدئاطط تلم أتو* نيدلا لوصاب لمعلا اذهاوعسوهد قيليال
 زاجملاو ةقيقللا نمتاغلل دللأ ماكحا هنم ارطينتساع كا ذريغملا صولا ييقتقي اماه هو مومحلا

 ىأحست لاو يحتلاورمال 2ظ0 لمح اورعاطلا صنلاو راميضالا مص 2 أيار و

 ْ تكش وه هقثلا لوم !نماااذما وعمو ءارقاسالاو لالا ناصع ساوت ىقالا عاورا نمكلذريغ

 ا هلوصا اوطبنتسام م محال !رئاسو مارك حاول سيمو سد ل نحال
 ةقئاط نععالو .انيادقنلاب نورا هوعواتسح اطس كالذيف لوقلا اولطسب ودعورف

 ) ىقح - مهعئاقوو مران | اونودومرابخا اواقنو ةنو ةيلاخ مالأو ةقباسلانورق !صصق نم هي هيفام



 مكللا نمد نمهيفامل نو نورخأ هبدتود صصقلاوزي راتلاب كللذاوعسو ايشالا لواوايندلا ءدباوركذ ||
 نم هيفامهتماوطينتساف لايجلا ك دك دتداكتو لاجرلا بولق لقاقل يتلا ظعاوملاولاثمالاو |

 ةدجلاو باقعلاو باسحلاو رشحلاو رشنلاوداعملاوتوملاركّدو ريشبتلاو ريذهتلاو ديعولاودعولا |:

 امم موقطبنت_اوءظاعولاو ءايطخلا كل ذب اوع-فرجاوزلا نمالوصاو طعاوملانمالوصف رانلاو إ
 يقو نجح ا يبحاص ماتم يبو نامسلا تارقبلا بس غسوي ةصقيق دروايلتم ريبعتلا لوص اسم هيف
 باتكلا نم ايؤر لكريسفتاوطبنت اواي ٌؤرلا ريبعت د هوعسوة دجا سم وجخلاو رمت اوسعتلاءايّؤر ْ

  لانمألاو مكحلا نفرسع ناف ب باتكلا ةحراش يم يتلاةنسلا نق هنماهجارح !مهيلعّرع ناد
 هلوقب ل أرقلا هيلا راشا يدلا مهتاداعف ةرعوم_ابط اخص يفماوعلا حالطصا ا اهرطن ع

 ع هوعموك لذ ريغواهبأب راوماهسلا اك راوملاة . !يفامموق قخاو» يفعل ايس 08

 ضئارفلا باس نقلاو سدسلاو عيرلاو تلتلاو فصتلاركذ نماهنم اوه بنت ساو ضن ارفلا
 1 ةلادلا تاياآلا نمهيف امىلاموقرظنو ءاياصولا ماك ااهنم اوجرقت“اولوعلا لئاس

 اوجرحتساف كلذ ريغو جورللاو موجنلاو هلزامو رمتلاو عملا وراهنلاو ل يللا يةرهابلا

 نسحومظنلا عيدب و طنللا ةلازج نم هيف امىملا ءارعشلاو باتكلا 0
 كلذريغو زاجيالاو بانطالاو باطخلا فيس نيولتلاوصل لاخغلاو عطاقماو "ىوابملاو قايسلا

 مهل حالف ةقيقحلا باعجاو تاراشالا باب را هيفرظبو» عيدبلاونايبلاويناعملا هنماوطبنت ساف
 فوطاو روصحلاو ءاقيلاو ءاننلا نم اهيلع اوهللطصأ امالعاامل اولمج قئاقدو نامءدظافلا نم
 ةلملا |مفحا يتلا تروننلا ءذههكلذهبشا اموطسلاو ضبقلاوةشحرلاو ىنالاوةيبملاو
 ةلباقملاو ربجلاو ةسددملاو ةئيطاو لدخلاو بطلا لتمرحا مولع ىلع ىوئح ا دقو هنم ةيمالسالا
 . نوكيأمنا كلذوةوقلا ماك اوةحعلا ماظن ظفح ىلع مراد بطلا اما«كلذ ريغوةماجنلاو |
 ىلاعت هلوق ثوةدحاوتي !يكلذ ميجدقو ةداضتملاتاينيكلا لدامتب ج جازما بلا دتعاب ١

 ديبي هيفاضرتي ماَوق كلذ نييَناكاورتفي ل قاوفرسي ل اوقَمْنَ اًذإ َنيِذَلأَ ا

 ا نال آتنا ٌباَرَشهلوق ينهلالعادعب ندبلل ءافشلا تودحومهلالئخادعب ةصصلا ماظن
 عش ل ل 8 ا ل

 د رودصلايف امل لافشو ىلاتلاخ بولقلا ل

 مد دف ةئيطاامأو»



 ف
 ا وصل ص ص يسم

 || «دل لظال ثاثملالكشلا ناوهوة يس دنع ةدعاق هيف ناف بهل 1َنمجيَالَو ليلظأل بص ||
 ريغوةضراعملاو بجوم اب ل اوقلاو جئاتنلا وتامدقملاونيهاربلا نمهتاي [توحدقف ل دجلااما أو

 روسلا ل ئاوا نا ليقدقفةلباقملاو ريجلااماوءكل ذيف لصا ميهارب ا ةرظانمو اريك ايش كلذ
 ىففماموايندلا ذه راتو ةمال اه ذه ءاقب خيراتاهيف ناوةقياس ماكر اوتل ماياوع ارعاوودماييف

 اهريسف دققف رملع نمو دراتأ وأ ىلاعت هلوق يفف ةماجنل أ اماو « ضعب يف اهضعي ب ورضم قيامو

 عئانملا نقماهلاةد :رورضلا وعدت ينلا تال "الا ءامساو عئانصلا لوص أ هيفوم كلذب سايعنبأ

 هل اننا :ديد أرب ربذ نوت ,: |هلوق يف ةدادحلاو «نافصخي قَنَط و ىلاعتهلوق يف ةطايخلا

 جساس لوفلاو تأ عصاة داجلاوم تاب يف ءانبلاو هةي .الاديرملا

 ديصلاوهرخاتاي ١ يف وث رحت امم اق اةحالقلاو ٠ :انيتدَع توكل لمك
 وم - ف ل

 ةنايصلاو أحمدو صوتو لك نيطايشلأو صوقلاو « تاآ ١ يف
0 

 نم امم حرص ةجاجتلاو ءادسج الع ملح نمو لب نم ىسوم موق دخت أَو

 3 حالما« "لع ناماهايي يلدقو ًاقةرافخلاو» جاجا "نيف حابصمل ّ يروق

 يسأت فولي زيملاوءرخآ تاي .؟فملق بم ةادكلاو.ةيك آلاةنيفسلأ

 دوي وحلا لاق“ "روق كايتو ةراصقلاو لفلاو» ذينحٍ ل جعب ابق حيطلاوءاّريخ

 ةغبص غيصلاو«ةريغك تاي اين ءا ايشلاو عيبلاو كَ 5م ًالزقماد أزل ءاو» نوراصقلامو

 ترزللاو ةلايككاو « ا تري ب لاي نم وتحت ةراجح او هر 0 قاضي د ااج “و 5-5
 دوق نم 0 مط ١ امامه اودع“ ثيم رد! تمر امو يمرلاو» ةريغك تاي يف
 يف مقي و عقو ام عيبجو تاحوكملاو تاب ورشملاو تالوك املا بو رضوتال آلا ءامما نم هيفو
 ىسرملا مالكص ىحتنا هش خرم و باتحملأ ينانأم“ ”رفأم ىلاعت هلوق ىندم ققحيام تانئاكتا

 لك لع زي زعلا هللا ب انك شاق لوقااناومدعب يطويسلا ظفاحلا لاق «تادايز عم اصخلم
 ملعهيفواهيلع ل دي أم ن نارقلا ينوالا لصا فةلثسمالو باباهنم سيلف مواملا عاونااما ءيش

 سالف



 قلخلا ءدب هىرثلا تحتو لعالا قفال ا يفامو ضرالاو تاومسلات

 هجارخا يف سيلب أ عممد : ةصقك ةقباسلا مالا رابخأنويعو كن الملاولسرلا ريهاشمءامماو
 ىلوال ا داعةصقو حون موق قارغاو سي ردأ عفرو تراخلا دبع ايسيذلا دولا فو ةنطلا_ءرم

 نيرخ آل اونيلوال ابيه موقو طول موقو ةقانلاودومتو سرلأ باح او سنوي ومبت موقوةيناثلاو

 هجوزتو نيدم ىلا هريسمو يلمبقلا هلتقو يلا يف هناقل ! وهن دالو يف ىمومةصقو نيترم لسراهناغ ا
 ةصقو هودع قارغاودجورحو وعرف ىلا هئيجمو روطلا بئاجي هل ىاعت همالكو يعش نبأ

 لاتق ةيس هعصقو ةرقبلا جيذوليتقلا ةصقو ةقعاصلامهتذخاو مهب جرح نيذلا موقلاو جملا ا

 تا ةصقونيصلا ىلا ضرال ا نم برس يفاوراس موقل ا ورضحلا مم هتصقوني رايخلا

 _-ع اًرارف اوجرخ نيذلا موقلاةصقو هتدتمو أيس ةككم عمهربحو ناهلس ةصقو هتدسفو تولاج
 ةئبأةمضوو دورغا هترظاتمو هموق ةل داجت يف ميهاربأ ةصقومايحأ متهللا مهت حاماف :روعاطلا

 ايتدالوو مي رم ةصقو اهطسبأ امو سوي ةصقو عبذلا ةصقو تييبلا هئاش و ك١ عم ليعامسا
 هريسمو نيدرقلا يذدصقولفكلا ىذو بويأو ىبحي هئباواي رك ةصقو”رودلا باو ىسيع

 رصتنخ ةصقو مقرلا ب باج اةصقو فبكلا لها ةصقو دسلا ءاتب واهيرغموس علا ملطمىلا

 باس! ةصقونيساي ل اص اوم ةصقوةنطلاب اهم ١ةصقو ة حلا |مدحال ني دل! نيلجرلاةصقو

 ملسوهيلع هللا ل يبنلا تأ شنم هيو ءايسلا ىلا دعدي نادارا يذلا رابجلاةصقو ليفلا ||
 ل ايدح 'ولافنالا ةروس يردب ةورغدتاورغو نموهتر شو هشعب وىسعةراشب وريهأرب ,اةوعد ا

 ستفلا يس ةييدحلاو رشحلايف ريشدلاو بارحالا يف قدنخطلاواهيفىرغصلا ردبو نآرمع

 رهاظتوهتي رس رحتو شحج تعب سي ز هحاكتو ةدئاملا يف عادولاة جوة ارب يف كوبتو
 قلح ءدب هيدو هايادوييلا رعسو رمتلا قاقثناو ءارسالا ةصقو كفالا ةصقو هيلع هجاوزأ

 ةدم لل بايلا فو ءامسلا ىلا اهدوعدعب اهب لمني امو حورلا ضبقو توما :ةيفكو هتومىلا ناسنالا
 ةرشعلا ىربكلا ةعاسلا طارشاو حاورالا رقمو هيد لاوسلاو ربقلا باذعو ةرفاكلا ءاقلاو |[

 سعشلا عواطون أ , ًارقلا عمرو ناخدلاو جوج ًأموجوجأأي ولاجدلا يس رحوىسعلو زن و |(

 مايقللو قعسللو عزفللرودلا ةفف'نم تعبلالاوحاو فسملاوةب وتلا باب قلغواهب رغم نم
 ضوحلاو نازيملاو طارصلاو سرعلا لظو عشا رحّةدشو ىقوملا لاوهاو رشنلاو رشحلاو ||
 فلخو لئامشلاو ناميالاب بتكلا ءاتياو ءاضعالاةداهشوهبمنيرخ ةاجنوموقل باسحلاو ||

 تاجردلاويفاوالاو ىلأاو راغلاو راج الاو راهنالا نماهيفاموايباوب ,او ةمجلاو ةعافشل اورهظلا

 باذعلا عاوناو باقعلا عاوناو ةيدوالا نماهيفامو رانلاوىلاعت هّللاةيكرو أ
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 ثيدحلايف درو درو 6 ىنسحلا ىلاعتهئاهما عيج نأ ارقلا يفوت ءادلج يفءاجطسب وأ امكللذ ريغ
 بعش هيفو ةلج سو ةيلع هنا ىلص ىبنلا“ اهسأ نم هيفو ماعلا اقلطمهئاممأ ل: رم هيفو

 رئاكك عاونا هيفو رشع ة ةسقحو ةئامالنلامالسالا عئا أرش هيفو نوعيسلاو عضيلا نايالا

 ةلمج هذه لس هيلعهلا ىلص ىلا بث عىور ثيدح لس ويدل ةيقو رئاغصلا نم ريثكو

 هيىلاعت هللا همحر ليلك ألا ةمدقم يف ىطويسلا ظفاحلا مالك ىعتنا كلذ يف لوقلا
 هجونيح ذنم يل قى ارت مدقدتع هللا افع ينايبتلا ليعامما نب ففسوي ريقفلا هعماج لاق

 نآلا يدنعحجرت دقوديفمالكلا ىلع رسج امل يسفن ةراقحو ن ًارقلا زاجعاهوجو نم نسح
 لها انأف أطخ ناك او ءاش ام ءامت نم ىلعمسنملا ىلاعت هذا نهب اوص ناك ناف كلذ يف مالكلا

 ىصقا يف اهنوك مم هييلاساو هبيكارتون آرقلا تادرفمنأ وهو ينع وفعلا هللا ل أساو كلذل
 قلل ازجعا هبابعيال ىلعةلحلاك اصوصخت اقنور دنا هللا سل ؟ادقةغالبلاوةحاصنلاتاجرد

 اهحوسنم ريغ ةوالتلا عورشم ْن  ًارقلا م اداث هيناعمال هظافلا ةجابي دب قلعتي فتنيح زاجالاف

 لوزيف قنورلا كللذلوزي هتوالت تنعساؤاو لصاحب زاجعالاوايقاي قنورلا كلذ تروكي |
 ابك ءاقيعم اهتوالت ةخوسنملا تاي ' الا كللذلاثم سي لايقاب كسل اناكرلو زاجمالا هلاوزب
 | اهنا كار دنا ارقد رمت ائاق (ةعبل 3 امهثمدحاو لك اوجرامايز اذا ةنيبشلااوزيبتلا )ةيآك
 ١ درج يملا عيدبلاقنورلا كلذ اهيلس ىلاعتو هءاعجس هلا ناالا ك اذامو نآ ارقلا قبور نمةي راع

 ةعنص عم اهتوالت عرشت ملو اهيف زاجعاال يتلا ةيسدقلاتيداحالاكتبراصف اهتوالعل هنن
 اهيلعاهتوالت تود اهماكحا ةخوسنملا تايآلا ىرب انااك ىلاعتهّثاىلا اهتبسواهماكحا
 تاوملا مك دح ار ضحاذإ "مكي بيك لاعت هلوقك «زاجاون ًارقلاقنود
 || هيلع هلوقب و ثيراوملاةب : ايمن اهكح رافي اللا نيدلاَولل ةيصولا اًريْخَءَر نإ

 أ| كلذ يف قرفال اهزاجتا رهاظابقنور قاب ابتوال اتنودابكح سن عمو تراولةيصوال مالسلا

 هقئورب لصاحن ًارقلا زاجعا نا اذه نمرهظف تاي ' آلا نم هكحو توالت خستملامنيب واهني
 | جت ءاوسلازتلاز اذاوقبتيقبا ذو والتلا ةيعورشمل مز الملا هظفل ةجايي دب قلعتملا

 ةيضاملاتابيشملاب رابحالاكىرحا تاهجنمزاجال ا اهب لصح دقفن ارقلايفاعمام!شسيجلوا |
 0 حوسنملا ن نمو ءهطس مدقلامكلذ ريغونبرخ . الا ونيلوال امولعل هعجوةليقتسملاو

 هللا يضر كلام نب سنا نعامريغو لسمو يراذجلاهجرخا امةقباسلا ةزذيشلا هيلا ةي !ىوس

 دقأنا اهموقاوغلب ن 1 مب هحأ ىتحمان ارقان أرق ةنوعمرثب يف اداعقنيدلا يف هلل زنا لاقدنع



 6 4 و

 ١ لاق هنعهللا ىضر يرعشالاىموم ىلا نعدريغو لسمجرخا وء(اناضراوادعىمرفاني راتيقل |
 ا مد أنيال ناكول)اهنم تظفح لا ريغاهتيسناف: ءاريبةدشلاو لوطلايفاههبش ةروس ًارقئانك" |

 || تسسحاب اههيشت ةروس ا رقن انك و(بارتلا الا ههوج العال و اتلاثاي داو ىنتبال لام نم نايداو
 || مل اونم ١ نيذلا اهيااي)اهنم تظفحيقا ريغاهانيسناف(تاومسلا يقام هنن حيس)اهلوا تاحجتسمل
 هذه ردصو تلقء(ةمايقلا موياهنعنول اسقف مانعا يف ةداهش بتكتف نواعفتالام ىولوقث

 نود هتحهبون أرقلا قنور هيلعىرن كل ذلو فصلا ةروسنم ىتعملاوظفللاخوسنم ريغةي الا

 وهو ى :رخآة روس نم خوسم ريغاعرخ [نامانز اذا ةزيشلاو ميتلا ةي هذه كعب واهرخ

 ءاهردص رود نآرقلا قنورهيلعىرنكل ذلويق أياك م يكح زيزعهظااوهظاا نمالاكت هلوق
 تلرن لاق هنع هللا يضر يرعشالا ىموميبا نع سي رضلانباوهلئاصف يندييعوباجرخأو
 ماوقاب نيدلا اذهدي يسهل نما ) اهنم تظفحو تعدرم ةدشلايفةءارب وحن ةديدشةروس )

 هتنالوس .رناكلاق همعهللأ يضر يتيللادقاو يلا نعهريغو دما مامالا جرحاو«( ممل ق الحال

 للوقي هللا نالاقف مويت اذ تم هيلا ىو امانلعف هاني هيلا سوا هذا لسو هيلعمننا ىلص ا

 يناثلا هيلا نوكي نا بحال ايداومد ؟نبال نا ولوةاكرلا ءاتياوة الصلاماقال لاملااهثرتاانا) 0
 هللا بوتي وبارتلاالا مد 1نءاىوج ًاايالو تلات امهيلا نوكي نأ بحال يناثلا هل ناكولو

 اوبغرتال ) أر قناتك لاقامهنعهّللا ييسر سابع أ نع سي رضلا نبا جرخاوم( بات نم ىلع
 ناديبغلايفربلا ديعنباجرم (٠' ماب آنعاوبغرت نايكي ارعك ع ناو عبرغك هنام ماب ؟نع
 مكءافتنا نا )هللا باتك نم ًارقتاهف أرقن اك سيلو أ ةجال لاق هنعمل! يصر باطخلا نبرمع

 اندقف ايف (رجحلارهاعللو سارغلل دلولا) أر قئانك سيل وأ لاقت ىلب لاقف( مكب رفك جناب ؟نم ْ

 لق هنع هللا يضر ةمرقع نب روسملا نع هريغو ديبعوبأ جرحا وه ىلب ىلا لاقف هللا باتك نم

 اناف (ةرمل واّتدهاج اكاودهاجنا) انيلعل زنا اهمدجت ل آف وعنبنمحرلا ديسل رمعلاق
 باطخلا نب رمسنعوريغودمحا مامالاج رخاو«ن ارقلا نم طقسا ايهت طقسا لاف ءدجنال

 مجرلا ةي اهيلعل زن ايف ناكق باتكلا هعم لزناو قحلاب دم تعب هللا نا لاق همعهنا يضر

 فك اويغرت ناكب رفك هناف مناب أنع اويغرتالو) ا رقئانك دق لاقت ه دعب انمجرو مجرف
 زيزع هللاوهللا نم آلاكت ةتبل أ امهوجرافاني ز اذا ةخيشلاوخيشلا) يم مجرلا ةيآوم( ماب ١
 ءويسلا ظفاعللروشدملاردلاريسفت يفروطسموهام كلذ ريغوابلكح قب واهتوالت تفس( كح
 هللا يضر ةشئاعتلاق(تامواعم تاعضر رشع) هلكحو هتوال:خحنامو ناقثالا ين لاق * هريغو

 || ىملاقناخيتشلا ءاور(تامواعم سمنخب) نضخحشف(تامواعم تاعضر رشع)لزن! ايفناكاهتع

 يمص



0 | 

 يف يطويسلا_لاق هىجتنا ! يظن هل لعا الو زانميغاغي انام واتم ريغخوسنمل هيفاذح أ

 قئالخ فيزصتلاب هدرفا ريثك و بف هتوالت نود هكح سن ام اماو اضيأ تراقثالا
 نيب هيف تايآلا ديدعت رم سانلا رتكأ ناو !كدج ب ليق ةقيملا لعوهو نرصخيال
 ىلاعت هلوق ةرقبلا نف اررحم هدروأ انا اهو لاقف طقف ةي ١ .ةريرشع يف هررحو كلذ

 ليقو ثي راوملا ةياب ليق ةخوسنمةي .آلا ثمل[ خد ارشح اد! يكل بكم

 ةتوقيطي ني ذلإ لو ىلاعت هلوق»ىب ملانبا هاكح عاجالاب ليقوتراولةيصوال ثيدحب

 هةردتمالو ةكح ليقو صل ر مشا مكتمديشنمق هلوقب ةخوسنم ليف ةيدف

 لع بت امك ىلاعت هلوقل ةضعصات تفكر مايصلا هَل كازعأ ىلاعت هلوق

 دعب ءطولاو لكلا رخ نم هيلع اوباك ايف ةقفاوملا اهاضتقم نال“ اق خرم نيرا

 نع كن جواس ىلامت هلوق#ةعسلاب ناكل غحأدنا رغ م1 ةلوق حو ىل ملا نبا هك ةمودلا

 تبا هجرخا ةيآآلا ةناك توك رشملا وأو هلوقب ةخوسنم يالا ماو ربشلا
 لوح ىلإ م( هلوقملا يك نوف وب نبأ ىلع هلوق«ةرسمنم ءاطعنع رب رج

 موق دنع ةعبأث ىكللاو تاييلاب ةخوسم ةيصولاو اَرثَعَو رهشأأ عبر اة ' اب ةخوسنم
 2 ملمع مَ

 5 ن١ يف اماود ود ُ ١ روىلاعت هلوق» ىنكسالو تي دحب نيرخمأ اددعةخوسنم

 هارت سالت 2 هللأ فلكي ال دعب هاوقب ةخونم ل أدب[ 017

 م

 املا اوُقْنَأَف هلوقي خوسنم هنأ لبق ه هتاقث وحش اوقل 1 ىلامت هلوق
 ' | ىناعتهلوق ءاسنا :رمو * ةيآلا رذهريغ خيا ىوعد اهيف حصب ةي هيف سيل لقد

 02 ىلا

 ْ | مهم ماَحْرْأَل اولو أَو هلوقب ة خوسنم" "مست ”مهوت اق: كناميأ |تدقاعسسذ دلو

 | ليقوةخوسم ليقةي للا ةّمسل ار ِضَح اذ إ َوىلاعت هلوق . رثأ باتك يف : ضعي وأ

 | ةخوسنم ةيآلا ةشح لَن أي يت الأَو ىلاعت هلوق ءاهب لمعلا يف سانلا نواهت نكلو ال ْ
 | ىلاعتلوق هيف لاتقل ةحاباب ةخونم "ما ل ا رهشلا كيلو ىلاعت هلوق ةدئاملانمو ٠ رونلاةي اب |



 . ل .٠ و لد .٠ ا

 0 رعاو ' مني مكمح كا - 1

 ل . 15. «3

 ْيَوُد اودهشأَو هلوقب سس نا -1 نأ ىلاعت هلوق شا لدن

 ةخوسنم بآل نوري 0 سان

 سو ا 2«ها مر

 دك د هلوقدنمتي هلا ' هت َنن هوقو 3 يد

 ةاداجلا ا اناس ان ١ هلوقب ةحوسنم ةياآلا هت 3
 52 هللا 2 هماماو 0 3 ُ

 ةدحشملانمو * اهدعب ةي ًالابةحوسم ةيآلا اومدقق لوسرلا مثيجانا ا ذءىلاعت هلوق
 هلع علم

 فيلا ةيآب ةحوسنم لبق اون ملقم مججاقزأ تبعد ا : اف ىلاعت هلوق

 ةروسلا رحب خوستم ًاليلقأل لذا مق هلوق لمزملا نمو ةكعمل ايقوةميغلاةب آب ليقو ||

 عحبالاهضعي يف فالخ لعةحو نمي ' اندرش رشعو ىدح ا ذهف سما ت - تاواصلاب رخآلاع» |

 لوف عب ة ةخوسم اهنا سابع نبا ًأارىلع أبو مفاوأوناَتي قامت هلرقاهيلا ْ

 هوجو نمو* :راقثال اةرايع تهتنا نورشع تقفي .الا_مارِرمهَسْل] ارطش ٌكهِجَو

 ظفاللا لاق ريتكو هو ةعفانلا صاوملا نم هيف ام اي رصو هركذ نم رأ ملناونآرقلازاجتإ
 نيرخ ًانملا نمو يلازغلا مالسالااةجحو يجيتل مهنم ةعامج فيي ًاتلابددرفا ناقثالا يف يطويسلا

 نيرادلا ةداعسيلاتك يفةليلج ةليمج المج ن ارقلاصاوخ نمت دروا دقو تلقدا يفايلا
 يركذ دنع ةيوبتلا ةيعدالاو راكذالا دئاوف نم ريك مم نينوكلا ديس ىلع ةالصلايف



 ناو مانالا ديس ةوبن لئالد برم كلذ عيبجو ملسو هيلع هللا ىلص هيلعةالصلا دئاوف ا
 * ةيصاخ وا ةدئاف ىفدا ركذ امءينثل ربظال كلذ الواو مالسالا هللا دنع تميدلا |"

 دمع انديس لع لزنملا زيزعلا نت , ارقلانيب : قرفلا يف ةمهسةدئاغب همدخفل لصفلا اذهل اطدقو

 ينلا ةيسدقلا ثي داحالااو ءايبنال |نم هريغ ىلعةلزنملا ىلاعتهنلا تك يقابو لسو هيلعملنا لص
 | عيارلا تيدحلا ىلع مالكلا يف رج نبا اهركذ ىلاعت هللا ىلا مسوديلعما ىلص ينلا اعدتسا

 ا

0 
 قرفلا يف ابعقو فمي وابعفت مي(ةدن اقره امر لاقةي وودلا نيعب رال أ ىلع هحرش نم ني ءرشعلاو ||

 درو ام وهو لجوزع هب رنعملسو هيلع ىلص هتعىورملا يحولاو نأ ارقلاوهو واتملا يسولانيب ٍْ
 نارعا ريبك ءز .زجيف مهضعب اههج دقو ةئام نمرتك ينوةيسدقلا ىعسأوةيملالايداحالا نم ||

 هجوا نمهزاجعاب ةيقيلا نع هزيقلن ًارقلاابفرشاوهواهوأ ٠ ةثالت ماسق  ىلاعت هيلا ف اضملا مالكلا
 هسمةمرجي و ليدبتلاو رييشتلا نم ةظوفح ىهدلار مم ىلع ةيقاب ةزيجعم هنوكو باتكلا لوااهانمدق ا

 فرح لك ناب وان ارق هبيعسشبو ةالصلا ي هئيعتي و ىنعملاب هعياو روب جلا وحتل هتوالتو تدحلل |

 ةيآ هتمةلخ ا ةيمستبو اتدتعهتهاركو دمح ا دبعةياوري هعيب عاتتماب وتانسح شعب هنم ْ

 هسم زوجه كلذ كم يشهل تدتيال ةيسدقلا تيواحالاو يتكلا ةيقب نم هريغوةروسو ||

 3ث راق ىطعي الوان ١ ارقى الواهلطبي لب ةالصلا ف ىرجيالو ىنعملاب هتياورو رك ذ نمل هتوالتو ا

 اهيناث هاضيأ اقاقتا ةروسالو ةيآهضعب ىمسي الواق فنا هركيألو هعبي عنميالوارشع فرح لكب
 يو ةيسدقلا يداحالا اهتلاث ايلي دبتواهرييغت لبقمالسلاوةالصلا مهيلعءايينالا تك" ١

 فاضتف ىلاعت همالك نم يصف هب ر نعام هداسأ عمل سو هيلعمللا لص هنعا احا !انيلا لقنام |!

 فاضت دقوالوا لكما ىلاعتو. و هئاحبس هنال ءاشنا ةبسن ذدئنيح هيلا اهتيسنو يلغالا وهو هيلا |

 ىلاعت هيلاال اف اضيال هنافن " ارقلا ف الح ىلاعت هلا عاهب رخما هنال لس هيعمل ىلص يبنلاىلا :

 فلتخاو ٠ هب رنعىوري ايف سو هيلعهقنا ىلص هللالوسرل اق اهيفوىلاعت هننأ لاق هيف لاقيف

 لاق نمولوالادياوت ”ىَوهْلان ءقطنيامو ة ةياآو ال وأ يحوي هلكو ه لهةتسلا ةيقب يف

 يف ةيسدقلاشي داحالا كلت رصحتتالوه هعمماثمو باتكلا تيتوا ينال أ أ لسو هيلعهللا لص 1

 يف ءاقلالاو مونلا اي ورك هتايفيك نم ةيفيك يابل زنقنا زوجي لب يحولا تايفيكن مةيفيك

 ايف و هيلع هللا لص هلل لوسرلاق لوقي نا اهدحا ناتغيص أهي وأرلو كلخخلا ناسل ىلعو عورلا
 ىلاعتهللا لاق لوقي نأ امهتيناثه ايف فنصللا اهرث " م نمو فلسلاةرايعيمودب رنعىوري

 ىلامت ها همحر رجح نبا مالكىحتنا دحاو ىنعملاو ملسو هيلع ىلص هلا لوسر هتعماور اهف



 . ةفدش فقل

 كلاثلا لصقلا |
 لعيءال امم ةقحاللاو ةقباسلا تاييفملاب رايخالا نم نآرقلا يقام ضعب يف ئ

 هوجو نم كلذو ريخاهب يدلا هجولا ىلع ربخا 5 ماجي هللاالا هلع

 ةرعاظلا ةوبنلا لئال دو ةرهأبلا هزامحا

 ملسوهيلعهشا لص ربخا :رينم هللا ءاش نإ مار مارح رحل دجسملا ناخد ىلاعت لاق

 ممدصال ماعلا ثا هناوناطمةيبيدحلاماع لبق ةنيدملاب وهوا دجسملا مهعمهلوحدب هياصحا
 ةيبيدحلان م مهفرصنمدنعحتقلا ة ةروسهلنا ل ازءاهكل ذمهياع ةلوحدلا نعلم ووكرشملا |

 ملسوهيلعمتلا ىلا مللاق كلذ عقوالةرمح ن5 53 كلؤدمب عقي سناب :ربخاف ةي آل اه فهابيفو
 ”ميلغرعْنم "مَ ضال /1قدأ ايف موّرأأ تك تاقيذلا كلذ
 ب همم أ
 ن. وهو تمرس عذب ف سرا بلغت : مورلأ نا لات اربحاف نينيم مضب يف نويل ا

 مهب ادك ال سرافو باتك لدا اوناكمورلا ناكالذوهللأ ريحا اك ناكف مستلا ىلات دا |

 نوحرغي و مورال سراف ةيلغ نوجري مورلاو سراف برات امكن وكر رمشملا كه نيكرشملاك
 تيلغف ىرمهن وتاءرؤاب ايقتلاف مورلا ىلا اشيج ىرمدكت عبف تمي, كسل يتيلغال وافتاهب
 ريحاو « مورلا تبلغ ملا » هللا لربانيطسملا ىلعشالؤقشو نوكرمتملا حرفف مورلا صراف
 ريخا دقواوحرفت الف سراف يلعمورلا رب رظع -لاقو كللذب تريكرشملا هتعمللا اىذد ركب وبا

 هللاقف تب لك ف لح نبيل ١ ليقو فلخ ن ةيمأ هل لاق كالذي لو هيلعمّللا لساني هلا
 اهذخ أي صن القرشع ىلعالجا كتيب و يفد لمجا_لاقفهثاودعاي تب ذك ثنا لب ركب وبا 0
 نيس تالت اهي دعوملا اولعجو رايقلا مرت لبق كلذ ناكو كلذ ىلع هنهارف انم قوداصلا ||

 ناعيا يف زول جالا" دم هل لاقف كلذب لو هيلعهللا لص هللا لو بر هنع ها يضدركي وبا ريخاو
 ىلا لجالاو ةئام ص القلا لع لع عستلا ىلا ثالقلا ن + وهو نيدس حضب يلاق ها ناف 0

 نيس عستلا ةدمنع جرحي وهو ةيبيدملا ماع س راذل مورل ا ةياغي|ثللذ عقوف نيد مسن '

 يبناملعق ياو ردب موي لتق ةيما نال يبا وأ ةيمأ ةثرو نم هنع هللا يب ةر ركب وب أ ص القلا نخاف
 نس تذخأ امنا صئالقلاو اتوم دعب هب حقو امنا لجالا ماتفدحا موي مدن .وهيلعملث ا ىلص ِ

 قدمتلاب. هدرملأ افاو ابب قدصت هنعهللا يضر ,ركبايجلال لسوديلع مقا لص يتلا لاقنامهتثرو ١

 نمو *مهتلاق+ بيذكتوهتلاقمقيدست ىلعش اش ث راهقلا< رحت لبق اذه فراك ناوايبأ ا



 010 م ب ب ب ب ب باسم هد

 هللا نمدعو اذهف هلك نم ردلأ صم روظيل يلاعت هلوقناآرقلا يف عقاولا بيغلاب رايخالا
 مس هيلعهثلا ىلص هئمأ ربقلو ناي دال ما بلقي ورهظيس سو هيلعها ىلص هلوسر نيد ناد

 مكتماونمان .ذلأ هله أ دَعَو قامت هلوقكلذ نمو ريخأ 5 ؟ كلذ مقودقو مالا عيمج

 0006 ماها

 يلق نم َنيِذَّلا تفلخشسا امك( ضْرَأل ايف مقل عسلي تاي املأ اوَُسَو
 ردومر سو وكر هاوس ماعم هج وس

 يودي م مهفوخ د دعب نيم مه ركل مل ىضتد ايزل مد دملْراكسلَو

 مما دعا ىلع تمي دوصتنم ام نيكلام هضرا يف ءانلح مهتامجيل يا ميش توك شي آل

 مهنع هللأ يضر ةباصعلا ىرمدعم ناكر هوهنعهللأ يضر قيدصلا ريياف كر أرن ةي لاو
 نم ورمح ةقالخ ف سرافو هنع هللا ذر قيد هلا ةفالخ يةدرلا لها يلع ملة يلغلا تناكف

 نكمو ىلاعتو هنايسريخا اكاتءأ مهفوح دس مهلدب او داليلا يف ملهلث انكم ىتح ا ذكموهدعي
 و هيلع هلا لص لاقاك ابيفد ءافلخأو ,راصواهاي مهكلمواهب راقمو ضرالا قراشم يمهيد
 ىلامت هلوقك و *اين. يلىوزاميتءاشال» مايبس هاهي راخمواهقراشم تي راف ضرال ايل تي و"ذ

 مس اًجاَوْفَأ ارشأ نيد 8 يف َنوُلْخَدَي َسانلآَت ب رو تقاورش ار اجا

 ةرشبم تلزب اهتكل بف لكل ةلماش تناك ثم او ةيآلاف ماقْعَحسْأَو كبَر دمج
 ملسو هيلعمللا لص هللا لوسراهالتوتلز امو لسوهيلمشا لسن لوسيل ةيعان 7 حشفب

 5 هنا لاقف كسفن كيلا تيعنلاقف معاي كيكييام_فاقفهنع هللا يمرس ابعلاهمع مكب
 الل ةريثك تاعاج دعب ةريثك تاءاج يا اجاوفا هنا نيديف سانلا لخدوةكم تهتف لوقز

 برعلا دالب فو و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوتاف نيقفاحع ا يف همالعأ رشنو نيدلاهللا زعأ

 ناكف 5 رخل ل1 رادلا ! ىلا سوديلع هللا لص لقت ولسا مهلك ل ب مالسال ا هلخ دير عضوم
 ريخاف توظناَح هل انا و رذلا الوب نحت ان | ىلاعت هلوقكو+ هللا ربخا اكرمالا
 ريبعتلا ل يل دب نامزالا رئاسيف رييغتلاو ليدبتلا نم ثم : ارقلا ظفح ىلوت هناب ىلاعتو هناي

 فال هتازكل لدبم الف ربخأ 5 لبقتسملا يف ناكف تادك ةرملاب ةدك ملا ةيعمال أةلمجاب
 نم اوظفسأ مي ىلامتلاقاكم هيلع ةلزنملا مسالا ىلا اهلغفحح لكولاعتهناف بعكلا رئاس

 لقناه ثويال تراص تح فيرحتلاو ليديتلا اهيف عقوق مهنم هظفح بلطي الآ بناتك



 0 #2 اا #2 اا _

 ْ يفةدعللانمريغ فهعج ا دقو ن ارقلا- ركح لأ الر بي | هوق يركب دارملافاهنم |'
 | 'يش ءافطا لعاوردقاف مهتوقو ملوحو ع ديك وع اوعج !نادعب ن آرقلا يف ليدبتلا نم ءيشلاخدا |

 ا هفورح نم فر> يف نيطسملا كيكشت ىلعالو همالكن م ةلكرب رييشت ىلع الو هرون نم
 يعد ةبيخو هماظنو هقنور ءاقبو همالكل هظفح لعق دما ىلامت هللا ا ريخااك هئابالصاج |

 هب صتخا ام مق يف يف ةيندللا يهاوملايف_لاق*+هئادعأ ةلهج حاصتفاوهئافطا يف ىعس نم :

 ىثوا هنا لسو هيلعهثلا ىلص هصئاصخ نميعأ اهنمو تام اركلاو لئاضفلا نم لسوهيلع هنا ىلص
 رم. اًذهدياتك ظفح اهنمو» ةسرادج لغتشا الو بتكيألو أر قيال يباوحو زيزعلا باتكلا |(
 ا هك لب دبتوهربغت يف ةطمارقل يسال ةلطعملاوةدللا نم ريك“ يسيح في رغاوليديتلا ['

 | انسف ةرح ي نيلسملا كيكشت الودملكن مةلكر ييغت الوهروف نم ٠يش ءانطا لعاوردقاف

 ١ لقشي هباتكو ةيآلا ِهقلَم مالدي نين ملط هيت ”ايايل ىلاعت لاق هفورح ٠

 أ ما مئارشلاوةدئابلا مالاو ةفلالا ثم ورقلا رابحال امماج بدكلا ميج يلعتقتتا ام ىلع

 5 يفرم م عطق يذلا ب باتكلا لها رابحا نمذفلاالةدحاولاةصقلا هنم ليال ناك امتةرثادلا
 تتر ارقلا انيس دقلة ىلاعت لاا هيدي رم ىلعهب رقو هيملعتمل هظفح هللا رسيو كلذ لعت

 | مهيلع نيتسلا رورم ىلع ريفقلا للاب _فيكق,هنمدحاولا اهبتكطفحيال ممالارئاسو رك ذل
 | اريسيتواتيلع اليهمس فرحا ةعيس ىلع لزب هنأ اهنمو»ةدم برقا يت نالخلل هظفح رسم ن ًارقلاو
 | ىلاعتدنا اهنموءايندلا تيقب ةباممدعتاال ةيقب . اهنوك اهنموهانلضفل ةيصوصحوة مح ر وافي رشتو

 | فيرعلا ل2رم . يل نوفاك لان نكس ذلا نلت رح ان | لاقمهظنحب لفكت
 | لَو ْيَدَي ني نمط هيت يل نآرقلا ةنص يملاعتهلوق هريظنو ناصقنلاو ةدايزلاو |:

 هذه تلق نافءا ريدك اد اهيفاودَجَول طا ريغدنع مناك ولوهلوقو ِهَقلَْنِم

 رم نع يراخهلا يف ىورملا فرحا ةعبس ىلعن ارق لزنأ تيدحوهي فالتخالا قت ةي ,الا
 ىنلاو رياغت ف التخا تيثملا ناب ةيبطاشلل هحررش لوا ي يربعجلا باجاف ههتبشي هدعهللأ يضر :
 نارقلا عمجي ةباصعلا لفتشا ٍظ تلقنافيفالطسقلالاق٠ فلتخ اهدروق ضقادت فالتحا |

 | يزارلا لاقاك ب اوجلافم هيلم_فوخ الفى امتدّا هظنح امو هظنجي لامها دعودقو فحمل يف |
 كلذامهضيق هظفح دارا الل ىلاعتهئاف هاياىاعتدقلاطفح بايسا ن«ناكت ١ ارقلل ميعجنا ٠

 ا
 أ

1 



 م م ده

 | الاكيلع نور دقي ال مهاب دوييلا نع لاعتومناجس ربخا َنوُرَصْني آل ابدل كود | َ

 قلما رج وج رشا مالكل انيابماز ازجم*هلمجب هظفح مهضعب لاقف نأ رقلا ظفحي فيك فلتخاو

 ْ القمل لكل ر هظيف ن ًارقلا ظدريغت هنماوصقنوأ هيفاودازول مهنال هنم ناصقنلاو هيف ةداي رلا نع
 هنوظفحي ةعا# ضيق لب هداسفاوهلاطب أ نع قلخلا زج نورح ؟لاقون ًارقلا نم سيل اذهنا
 : ادحا نأ وهظفحلاب داملا نورخ 1 لاقوميلكتلا ءاقب رخ !ىلا قلما نيب ايف هنوسردي و
 قنا ول بييملا خيشلا ناىت يبذك اذهايندلا ل عاهل لاقل ةطقن وا رحيهريغي نا لواح

 نم ل قفتي لو اذكهباوصوخيشلا اهيات ًأطخا مهلك َن اييصلا لاقل هنم_فرحيف رييشت

 ] ناص دقوفيرتلاو رييطتلاو :يصتلا له ودقوالا باتكال هناف باتكلا اذهلثم تكلا

 !| ىراصتلاو دوهيلاو ةدحلا يعاود نا عمسفي رحقلا عي: عزيز نمل باتكلا اذه ىلاعت هللا
 | يف 5 دمحب وهوةنسةّناماعوةتس نوعستو نان آلا ىفقنا دقو داسناوهلاطب | ىلعةرفوتم

 | ميشلا اهنلوم نامز يف ةيراتلا اذهو راصتخاب بهاوملاةرابعتهتناظفحلا نوم ةدايز
 |١ ةتس ةرشع تسوةئاٌعالثو فلا ىفمدقفن الا امايف الطسقلا ه1 ني دلا باهش مامالا

 أ( ىلاعت هلوق زي رعلا "مث ارقلا يف تابينملانمدب هلا ربخا موجب ظفحلا نم ةيايف هادمحي وهو
 ا اورديرف نوطحخحسم نرلسلاو ةكيقيةلادذح تاو ينو 0 يع

 ِ سبل اطوزبنمنينس عيسدعب ناكو ردب وي ناك ةي" الا نمد ارملا الو مزهيس يذلا عمنا اذه

 ْ رمح لاق َريدلانوُلَوي وو ل 1م لوقي وهومههلا جرخوهعرد ميسو هيلعمشلا لص :

 || نعربعف مرابدانيطسلا نولويو شيرق رافك مزهيس ياذشيحاهنمدارملا تلف هدع هللا يضر
 | هلوقث ًارقلايف تاييثملا نم هي هنثا ربخ|اممود«ىنعمواظفل زاجعا اهيفوةرابع غلب ان مهما ازهناةدش

 ا َرودصِفْشَيَو ملص منيو مري و ميد هل 5 - ذاب رم 'مولتاق ىلاعت

 دعي 2ك اوقب وارليسا ةعازخ ينب ونزع ١ نماسان نأ كلل ذو بيغلاد رابسلا اهيفف ةنينماوم ه موق

 | طاسراف اديدش ىذا نيكرشملا نم اوقلف هباحصأنم ريثكو  لسوديلع هللا لص يبنلا رجاهنأ
 يقنيمل لا هللانذاو بيرق جرغب اورشباو اوربصالاقف ٍلسو هيلعمقنا ىلص هللا لوسر ىلا اوكشو
 لتقلا نم مهي هللا مقوا ام اهدعي ناكَفةي الاه ذهاهنموداهملاب رمالا يف تاي ؟لزناوداهجلا

 *«منلابلسو ءالجلاو يبسلاب نيكر رشملارابداوب , رخى تح مهرودص هب تيفش يتلا نينم وللا ةرصنو

 كول ولتاعي نإوىذأ ل را ينل ىلاعت هلوقن ١ آرقلا يف تايبغملا نم هب هلا ربخ امبو



 ا معمم

١ 

 هع

 اوناك امم نيقفانملا رارسافشكَن م هيفامن ١ ارقلا يف تابيضملان مهب هلا ربخا امبوج كلل ذك"
 مهني اهف» ولاقامو مهبفك رابظاودوبيلا رارس افشك ومقالا هلع لميالاع مهي .وأق يف هنونخي

 هلل لوسر دنع وفل اوناكف مهخسييوتو مههللا عيرقلو محريغدب رعشيال هنا نوتظي مو
 مين ملعي هللا آو ىلاعت .لوقك مهيذكت هل هلل لزايف ةقداصاجنامهتلاقمىعرلسو هيلعدتاىلص

 ياو لوقتامب“ هنأ ان رثمي الو مهسفت ايف نولوُقي و نوبذاكمل

 بذعن تح انيلعاعدل يب ناكوأ دم ح ثيسادلوق يف هثلاي ذعي اله مهتولخ يف مهيجادت يفو

 َسْشِبْف اهنؤلصي 'ماهج مسح هلوقب هلوقب كلذ دازو مهتاجانم رهظاو مهتلاقم ها حضفف

 مرئامخي نورسي مهنا ىنعي كل نودي آل ام” يبسفت أ يف نومي ىلاعت لاقو ُريصمْل
 مهضعب بوق: وهدوفحا يذلاوم ركمو نيقدادملا لاخ نايياذهوت اونا اذايلل هنو ربظيام ريغ

 هثلاىلص هلوسرهللا لعأت نيهان ام: ىَش رمال تمانل نول دحأ موي ةولملا يف ضعبل

 تر وامس لات لوتك و + تايلا رابحالاةلح نم ووفءولاقاجمريحاعكلذب ملسو هيلع

 هعضاوم دعب م لكل: نوف حي كون ًايئمآَنم رخ !مؤقل ثوعامس بكل
 سهم ا

 تيصعو انعكس نولوقي وهعضاوم نع ميكَلنوري اوني لاتةوقك

 ةي .رلاو بي ذكتلاب يان ردلأ يف انمَطَو "تي أب ا عار متمسم لم ريغ ممسَأَو
 رم أتعار مهوقب هتودصقياع و مهتعاط مدعو مهتلاقجو مهباتك مهفيرحت ىلاعت هل ريجاف

 نم وهو ٍمهنماركمهتي اعرو هرظن نساتتلا ةروص يف هنوربظي و ٍرلسو هيلع هلا ىلص هد ءازهتس .
 سب داو ىلاعت هلوقن ارقلا يف تايينملانمدبهلاريخا امو+ ممل ةعيضف بيغلاب يا

 "كل نكت ةكرشلا تاَذ ريغ نأ نود يك هنأ نيتفئاطااىدح !'هللا

 هللا لص يبنلا نع بيغم وهو هويحأو هودوو مهسوفن يف عقو رماب 2 رينم ولا نع رابخأ اذبف

 هللا ىلص هيبندصو هنأ ن أك لذوي د الاءذهبهيلعلزت نيح مالاسلا هيلع لي ريجهب هليكاف لس .وهيلع
 شيرق مموريفدلا ةيلغواشيرقلا اوماب ماشلا نم ةلفاقلا ريعلأب رفظلا نيرمال ادحاب لس 0

 مهسفنا يف. ودوي مهنعمشا يضر ةباصصلا تناكو ريل كات سياق كس نمارج تعا

 | رمالا ناك مهيلعرصتلا نكي اواذخي ول ولئاقينامهناو ةنسلا الابدي دهتلاكةرهسي ةيذاب |



02 

 | عطقي ودا نوقيمن'ئارد لاجزاوجالسلا نر عدسات لنا نما نان را فخ ا
 تت تاييغملا نمهب هللأ ربخا امو*نيدلا زعاونينمأ“ ياهلا ديو ديدانص لتقف نم رفاكلا رباد 1

 | هللا لص هنوذئرياوناكرافكلا نمةسمخ مو حين حسم اتلانيفك ان ان !ىلاعت هلوق نآرقلاف |
 1 تلزئالف لاقأك ناك هعوقو لبق مهك ال هيىلامتداءريخاف هب نورس ءىذالادشا .وهيلع
 | ناكربلا ديع نبالاق ها مبككم دقو مهككابياصحا رشب سو هيلع هللا ىلص هيلع ي آلا هذه
 ١ نب ديلولا : شيرقفارشانمةسمخ «نيب ؟زهتسملا كاتيفك انا»مهيف هلا لاق نيرتلا ن ةوزهتسملا
 1 دوسالاو يمعسلا سيق نب ثراحلاو يبهسلا| لاو نب يم املاو مهس ار_ةراكذ يموزذحلا ةريمملا

 سايعنبانع ءاجدقورتكاليقو ىزملا دبعنب يلطم نب دوسال او يرهزل ١ ثوغي ديعنبأ

 ىلاعت هلوقب نودارلا مءالاع نا لعفة دحاوتليل يف اوكله ةسجلا ءال وحنا امهتعهللاي ضر
 هيلع هلا ىلص يبنلا ىلا ليريج قا ءازهتسالاو ءاذي الايف اوهلابامو« نيئهتسملا كاتيفك انا»
 | يبنلللي ربج لاق ةريغملا نبديلولا /رمالف مهكيقك 1ناترماهل لاقو تديلاب فوطي وهو سو

 أرق دعيتكمت لاقوديلولا قاسيا أمو اف هللا دبع سشب لاقف اذه دجت فدك ] سو هيعمل ىلص
 في اقرع باصافارظامتو اربككم ذخال فطعتي د لف مهسسدب وثب قلعتفاهعلص# وملبن شي ريلاجتب
 0 لاقف دمتايا ذهدجت فيك لير بج للاقف يمس لئاونيىصاعلا رم ١ ارفاكت اف ضرف هبقع
 هلجر تففتناف ةكوش هيف لخ دفابعش لزنف هزغتي جرفت هتيفك ل اقو هصمح ! ىلا أموأف ءوسدبع
 ليربج لاقف يمعسلا سيقنب تراملا رمم تاق ريعبلا قنمك هب ةياور قو ىحرلاكترراص ىتح
 لازافاحواماتوح لكاف هتينك د ق_لاقوهنطب ىلا أمو اف ءوسديعلاقدمجاي اذهدجت فيك
 ديع نب دوسالا رم تاق اف طغتمافهفناىلا راشأ ليقو هنطب دقنا تح ءام هيلع برشي

 لمجخ هتيفك لاقو هسآر ىلا ًاموأف ءوسديعلاقدختاي !ذهدجت فكل ب ربج لاقف توغي
 | هنطي ىلآ لي ربج راشا ليقو هرفك ىلعتامىتح كوشلاب ههجبو برضي وةرجش هس أر بحطني
 لاق دمحاي اذهدجت فيك ليربج لاقفملطمنب دوسالا رم تاق هنطب قستساف هعبصاب ا

 ْ لوقي وهوكاله حرا دجلا هسأأ أرب برضو هرصب يصف هتيفك دق لاقوهينيعملأ أ أمو أف هوسديع أ

 ١ هيببل هما ةيافك هركددعب ميصصلا باوجلا هباعك يف ةيعت نيمامالا لاق(ةدئاف)دحت بر ينلتق ||

 ا
١ 

 1 اسس م

 تس ويب يب ديس تت تتسع تيوتا يل سس

 0 هللا ماقثنا نم هنومع-و هنوري سانلا لزيملام بايلاا فهيف لخدي ونينزهتسملا ل سو هيلعمقلا ىلص |

 7 .صصقلا نمكلذ يفو تايوقعلا نم عاوتاب سو هيلع مقا ىلص هتيدمذي ودمي وهيسيا نم

 1 ماقثنانمهفصو لوطي اسكللذ نمادسعسو اني ًاردقو هطسب نع مضوملا اذه قيضيام ةريثكلا |



 هميظعتو ءرصنب همايقوهضرمل هللا :٠الكَنيبت يتلا ةبيجل!تابوقعلا نم عاوناب هيذاري نما [|
 ىلوالةربعهيفام بايلا اذه: رم مدعوالا سانلا نمةفئاط نمامو هرك ذل هعفرو هردقل |

 نوصح ضعباورصحاذ ا ماشلابنيلسملا كاع دنع برجلا روهشملا فورعملا نمو بابلالا
 هللا لوسر ودعلا بسي نا ىلا راصملا لوطي و نصحلا حتتف مهيلع رسمتي هنا باتكلا لها
 كلذ نوكيهناف ودعلا نم هللا ماقنباو نصملا تفي نولسملا رشيتسي ذيل لسو هيلعمللا ىلص

 ىرسكق رمال ورب اوه كن [ش ّن !ىلامت هلوقل اقيقحت ةرمريغ نولسملا هيرجسدق اياب رق
 دقو تلق * ءادككمهل قب هباتك لقرح مركأ امو قرم لك ةرساك الا كلمه قرم هباتك“
 || دقو ءازجلا ةكح سيئر ةفيظوب ةيماشلا لحاوسلا ندم ىدحا ةيقؤاللا يف ءاوعا ليق تدك"
 || لبق سو هيلع هللا ىلص يبنلا بس اهلها نم اينارصن الجرن ا تاقثلا نم ريغك نماهيف تععم
 توريب يلاوىلاهرما تهناو هتسبحو ةموكلل ا هيلع تضيقو نولتملا هيلع جاهف بي رق دهعي كللذ
 أ| ريلايف تعرش الف ةيراحم ةئيفسفيس ةيقذاللا ماح هيكرافدي ار هيفوريل هيلطف ذشتقو
 اقيرغ كلبف هصيلخت نعاوزجعو ببسالب رجلا يفهسفن لاو سانلاماما لجرلا كلذ ماقاراهن
 تاييغملا رم هب هللا ربحا امبوج رتاوتلا غليم تغلي ةدلبلا كلت لهأ دنعةصقلا هذهو
 سانلا عيمج :ر.سكظنحي يا ساّنلَأ حم كمِصَميْمَل أَو ىلاعت هلوق نآرقلا يف
 هاذه تلزن الق هرافسا فيس هوس ري مهنع هللا يضر ةباصصلا ناكو وس كب نودي رينيذلا

 .و هيلعمشا ىلص هظفحةيآلا ءذهنمدارملاوةسارحلا : رم لسوهيلعمتتا ىلص ميعتمةيب آلا |
 ةنع هللا يضر ري اج نع ملسم يصح يفامكللذ نف هلتق دصق نمةراك مماظوفح ناكف لتقلا نم ْ
 هللا لص لزنءاضعلا ريغك داو يفاك اف دج لق لسو هيلعمثلا لص هللا لوسر عم ابوزغلاق أ[

 اواظعسيل يداولا يف سانلا قرفتو اهتاصغانم صب هفيسىلعف ةرجش تحن لسو هيلع
 فيلاوهسأر ىلع ئاقوعو ظقيتساف فيسلا ذخافمئاذ ملسو هيلع هللأ لصوهو ل جر ءاتاع . يمسلا يف

 هدي: رمفيلا طقسف هللا لاقفايناث كلل ذ لاق هللا لاق ينم كسنمي نم هل لاقفءدي يف تلصم

 اقمف ذخن آريخ نك لاقف يتمكن نم لاقولسو هيلعما ىلص فيسلا ذخاف ةعوردل تعقوو

 تاييغملاب هرابخا نمو#كلل برحم موق يف نوك اال هللاو لاقو فرصناف سو هيلعما ا ىلص نع أ
 ةصقلاه تم ليال تراك 45 :رثادلا عئارشلاوةدئابلا سالاو ةنلاسلا نورقلا نهب هننأ ربحا ام ١
 كلذمللا درواف كلذإعت فد هرم عطق يذلا باتكلا لها رابحا نمؤاشلا ذفلا الا ةدحاولا |

 ا فتروملاعلا فرتعاف لالا ةياىلع هب قاو لام متا ىلع مسو هيلعمللا ىلص هيبن ناسل ىلع



 ] ةسرادع لمتشي ملو تكيالو ارقي ال“ ينأ وو علمت لني مدنا عم هقدصو هنت كاد ْ

 . مهمدحأ هلاح ليج الو هب مرحأ ماهي عت ها لملم ةبرغ هموق لهترع سعب و

 نهباتكلا لها _:واكدقو تاتكلا لها نمكلؤ لمت موتي يح هتاهو ىلا هتدالونم |
 لريف ةعلاسلا مالا رايجأ نعل لو هيلع هلل ىفسم هنول اسيام اريعك ىراصلاو و دوويلا رابحا

 مهممأ عم مالسلاو ة ةالسلا يبلع ءاينالا صمةكاركذ هسوهياع ولتيام ل آرقلا سمهيلع |
 5 ريجو رصطاو ىسوم ريك ةر راثأ فللاو ةرانع علبأن ةلف دم و هيلع هللا ىلص مل اه ديقاآ

 ءابالا لل ىلع هايشاودننأ وسرقلاي دو ىبكلا ب أيمص اة قدتوح أو مسوي ٍ

 يف ىرج او قلطلا ءادحأ نايكي تملا مالا نع وعم محل ؛ ارقا!يةروك ملا صصقلاو
 ماكحالا _ه ليحالا و مب اروتلا يفامو ءا ءاوسو مد ١ اوصال اوتاوع-! ىلإ من هقلحو كلذ ٍ

 ُ العا نم امءايلعلا هيف هقدصامم ىسومويهأربا بم”و روب رثأة يس اموديحوتلاو عئار رشلاو أ

 هادهو هيأ هقفو نه هش هن ا وهرتعأو كادلا وعدا لاهم« يش بي دكت ىلعاور دقي مو تاتكلا 1

 داعلا ادهعيوأادسواداع رعكم هللاهكدح ءمهسصو ةيارالا ةياعلا ى مدل قال نعام |

 ةهدق مم كلد هن يشب دك دوبي !اوىرامعلا :سدحاو ءركذديف مل هور 1ي دلاادنملاو !

 مهيلع مداقحا لوط ع.و مالك م يبت هدب دكت لعممصر ول مو هيلعمللا لص هل مهتوادع ا

 هايأ مهتيصتومالسلاو# العلا هيلع هلرملا اسرتك م عمو هيلع وطنا اتمهعي رقأ !وموتك ينام |

 امو معلا ارش مودك مب لعين ناكم عريس تاعدوتسمو مهسولع رار ماو مهئايسأ راس ل لع يف 0

 مالسلا هيلع ىسيعو تيكلاب اهماو _رسسرقلاي دوجورلا نعوملا* وس لع اتمم تك ه يمت ٍ
 | هنيه مهتعي رش كيس هوركدأ دقاوباكو ىسحما يفا لل محلا مح نعمول أسال محرما م« ناييكو |

 وموسم ىلع لينا رس امرحأم :رايبكو ةاروتلا يقروك د ةنأب مريح و اص ا

 1 َِ ليئار رسأ عر دس يع هل اناا ىلسو هيلعهثلا ىلس يلا آول ًأسدوهيلاناكو 2 الاسلا هيلع بوقعي

 كليب لحد ناديأ ردن ماسلا هياعبوقعي نأكل ذوهوق دصدأبابل ول ,ال!مومل مه لاقف ه سعب ١

 م هل هللا تعب همم سرقو هيلا راسا لو ءدالوأ رح أحيدين اتافذ الاو ضأر مالا نمايلس نس دا

 همرلي الكل هب هل! نمافطل كاثدو ناك امدعجو نم ناك يح اسلا قرت ضرش دش كو كلم |
 تام االلاو ضارمالا_ىما لس سدقملا تلد ىلا لوحدلا ردللا يطرخشاهمال هدلوحذ ا

 ءاينالاو هنم دايتحاب كلذ ناكو اسلاق رع سعي هنال مام همن ىلع مرش طرشلا لص ص
1 

 نع ليئار ملأ يبن ىلع مرحايعا فيأ مسوديلعمتلا ىلص هول أ بو« حرحجتلا ىطداهتجالا مطزوحي 1

 | بص م محل ةدوقع ةباوقع يأعب عيل مملعدللا ايسر ممل تحت تناك يتلا م امنالاو تابيطلا

 ا ا



1 
 ' اثموح متعْلأَو ربل نمو ٍرْفظ يذ َّس ويب ”ماوداهَنيِذ دل ليو دفشا لود

 1 كلذ ملم طخ امرأ او مروه تلمحامألا ا امس و مل

 | متيبلانم عباصالا قوقشم كي ملام مهلهل مرخ نود اصت انوي م انبرج
 | م رفاح يذل كو رويطلا نم يلخض يذل كل يقو طبلاو زوال اوماعنلاو لبالاكرويطلاو
 نورسفملا هنيب اك بججلاو ربظلاب قصتلاامالا نيتيلكلاو مضلاو رقبلامحت ىهيلعمرحو باودلا |

 اوناكو لطابلابسانلا لاو و١ مذخاومهئايبا تقبع مريتيب اوفو ما هلا ةروسيف هراصفو ا

 كلنا معز ةلس هلالمدلا ارلاق دوبيلان أ ءاجو ءاوصضألاوميبذكتفةحي رصلاةي ا

 لكم لانها لاف هعرشي مر كل ذواهنبلو للا ممل لكتسم أتتناو ميهارب ارباةلم ع

 لت ن1 لبق نم هسْفتلع ليئاَرسإ 7 رحم الإ ليمارس : يتبل دكا 1

 ام اهيف اودجي ملام اوتبكك نق داص' رن لطم اموت قت اَروتلاباوَ قلق ةاروتلا |
 لسو هيلا ىلصاديين باحص | فنصو يف ىلاعتل هلوقةقبا لا بتكلا يفاعرابحال نمو موعدا

 [ميسيلاعت هلوق ىلا كلذب ةرامتال اوي ؟ لارا ايف مس ةاَرْولْأ يف ملم كلذ 1

 لب كلذ نمع يشف هب ذك هنأ مهنمدحأ نعرك فيهو جويل ١ ارث أ نم” يحرج يف ص ٍإ
 نارت لهاك أوانعوا دسح هتوبباودججامنا مهاب و هتلاقم قدصو هتوبن ةصصن حرص مهنمريشكا |

 3 ىرامنأ قح ىراصنلاودوييلار احا نم مريغو بطحأ نب ىبحوأي روص نب هلنا دبعو

 اومدتماو مهتيباهف هتوبنب اوفرتعاو مهيلع ب اذعلا ل وزن نماوف اخو أوعنتما مهتاهابم_بلطامل |
 3 .رنيدموملا مأ ةيفص نعو#اوفرصناو هول اصو دانعو ايغن ارهاظهعابتا
 هدجن يذلاوه سيل بال لوي ناك نمأي 'ارنسحارساي وبا ب | ىمع ناك لاق بطخ ا نب ىبح

 باتكلا لها هلا ضف دقو هناداعم لوقيف هنم كسفت يفاففدل لوقيف وهوه معن لوقيفاتبتك يف
 دق باتكلاَلهأ ب ىلاعت لاقهوفخا امم اريقكر روظاو لسو هيلع | ىلص هودسح نيذلا
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 ب« تاغ
 6 عيبا لسنلا_»

 ترصنخا دقو اهباذ أو هتوالت لضفو ميظملا نآرقلا لضف نم ءيشركذ يف
 نيدلا يبحمامالل نآرقلا ةلمح باد! يف نايبتلا باعك لصفلا اذهب

 ريخ أتلأو مدقتلا ىوس :يشب هيق فرصتا ملو يوونلا

 ىلص يبنلا نإ لاق هنعهّثأ ىضر يرادلا يق: رعلسم حيعص يف تم : ىلامت هنا همحر لاق

 لاق «مهتماعو نيلسملا هع لو هلوسرو هباتكلو هن لأق نملاداق ةعيصت' !نيدلا لاق لسو هيلعمشا
 نم * يش ههيشيال هلي زنتو هلل مالكه ناب نايل يبه ىلاعت هللا ب اتكل ةحيصنلاهلف مهر ءازملا

 عوشفلاو هبيسحتو هتوالت قحهتوالتو هميظعت تم رساب قلخلا لغم ىلعردقيالو قلد ا مالك
 هيفاع قيدصتلاو نيدعاطلا ضرعتونيفرحلا ليو أتل هنع ب ذلاوةوالتلا يف هفورح ةماقاواه دنع
 هك لممعلاو هيئابعةيس ركفتلاو هظعاومب ءاتنعال او هلاثماو همولع مهفتو هماكحا عم فوقولاو
 امىملاوهيلا ءاعدلاوهمولع رشنو هخوسنمو هفحاتو هصوصخو هموم نع ث لاو اوههباشتمملستلاو

 ههيزاتو قالط ال ىلعزيزعلا ن . ارقلا يظعت بوجيو ىلع نولحملا حمجا دقو. . هثحيصن نمءانرك د
 كاذب لاءوهودحادب رقي ملافرح د دا ازوأ هيلع مج ًاامافرح هنمدح -نم نا ىلع أوعجاو هتئايصو
 ناآرقلاب ففقسانم ترا لعاهنثا همحج :رضايعيضاقلا لضفلاوب اظف أخا مامالا لاق .رقاكوبف

 واريخ وا كح نمهيق هب حرصامم «ىشب ب ذك أ هنمافرح دمج أامهب وأهنم ءيشب وأ ف وهصملابو

 نا ىلع نولسملا عج دقو لاق نيلسملا عامجاب رفاكوهف كل ذبملاع وهوهتنتا ام قتوا ءافنام تبث

 ل ماله نادل دس لكلا قا أ ا ارقلا

 هيب ىلع لزاما هيحوو ها مالك انل ١ ١بَرب , ذوع أ لقرغ رخل ”1ىلانيملامل اتم ثادمحلا
 | فرجه لدب واكلذل ادصاق نر دنمصقت مناي حديفام يب ناو سو يعم يسدحت

 " سيل هنأ ىلععت هيلع حامجالا عقويدلا فصحلا هيلعل قش مام افرح هيفدازوأ هناكمرخأ ١ آ

 أ | اوماقأ او هللا 1 تباتك 2 ول َنيِذَّلاَد !لجو رع هلا لاقد* رفاك رفا ذه لكنت ادماعن ارقب

 مف دوب نأ ةراجق ثوجرم ينال ارم مهاد امم اون و ةآلصلا

 لاق هنع هنا ىضر نع نعو #* روك ٌروُفَغ 8 هلق مْمهَديِيَو 3مهدوجأ

 اهعهشأى ةرةشئاءنعو»# يراخبلاءاور هلكون ؟ اقل لمتمكريخ ل سوداء لسه لوس



0 

 ْ ةرربلا ماركلا ما 1١ ةرقسلا ع هب رهام وهو نأ ١ رقلا ارقي يذلا لسوهيلعمقا ىلص هللا لوسر لاق

 | هللا يفر يردملا ديعس يلا نعو# حيخ# نسح ت يدح لاقوي ذمرتلاهاور فرح ميمو فرح |

 يو
 ع

 ٍإ ىبوم يلا نعو*ل.س.ويراخجا» هاقرثأ ارجادل قاش هيلعوهو هيف عتمتتيوهو ن آ ارقلا رقي يذلاو

 تاارقلا أرقي يذلا نمأولا , لثم سو هيلع مط ا ىلصءّلا لوس .رلاق لاق هنع هللا ىضريي :رعشالا

 اني رالةرقلا لثمن ًارقلا أرقيال يذلا نم ولا لثمو بيطابمجلو بيطاهحي رةجرت هلا لثم

 لثمو ماه متطو بيطاهجي رةداحيرلا لتم -ةارقلا "رق ارقي يدلا قفانملا لثمو ولح بيطابمعلتو

 رم نعو# لسمو ىراخجبلاهاور رماهمتطومي رامل سيل ةلظنملا لتكن آرقلا أرقيال يذلا قفانملا
 اماوقا باتكلا اذهبعفري ىلاعتهللا نا لاق لسو هيلعمناىل ىلص يبلا نا هنع هللا خر باطخل اني

 قلص هللا_فوسر تععسلاقهدعهّا غر ىلهايلا ةمام م يلا نعو## لسم ءاور نرخ آدب ب مضي و

 ا رم نبإنعو# لسمو اورهياح”الاعيفش ةمايقلاموي يف ًايهئافتآ أرقلا اورق هرقأ لوقي سو هيلعهننا

 ا وهفن ًارقلا هظئادان !, !لجر نعت دايفالادصحال لاق لسوهيلعمما ىلص يبنلا نعام هنعمل ىضر

 ا يراذهلا» اور رابنلاء ان اوليللا ء ءاد آهقفني وههالاممقأ ان لجروراهتلا“ان ١ او ليفلا ءاث؟ اهب موقي

 ا اقرحأ أرقنم سو هيعدّنلا ىلص هنا لوسر لاق لاق همنا مر دوعسم نب هللا دبع نعو# لسمو

 | مالو فرح فلا نكلو فرح ملأ لوقا الاملاغماةرشعب ةدسملاو ةنسح لف ىلاعت هلا! باتكن م

 .| نع يركذو نارقلا هلعش -ىءىلاعتو هبا هللا لوقي لاق لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعهدع ا
 لضنك مالككار اس ىلع ىلاعتو دداوجس ها مالك مهو نييلئاسلا يطعا ام لصفا هتيطعا يتل أسم |!
 لاق .بنعهث ا ىغر سايعنب | نعو#نسح.تيدح لاقوي ذمرتلاءاورهقلح ىلع ىلاعت ها

 ءاور بركلا تييلكتأ ارقلارم* يش ههوج ف سيل يدلا نا لسو هيلعمقنا لص هلا لوسرلاق

 نع اءبنع هللاوخر صاعلا نب ورم نب هللا دبع نعو مم يع نسح تي دح لاقو يذمرتلا

 نافايبدلا يف لترتتك 5 لترو قرأو رفا نأ نرقلا بحاصل لاقي لاقٍسو هيلع ىلص يبنلا
 ىخر سن أن ذاعيزعو# سيم نسح تي دح لاقو يذمرتلاءاوراه ؤرقث 1 هي ارخأ اددع كتلزنم /

 اجان هيدلاوهللاسبلا هيف اه لمعون ًارقلا ارق نم لاق لسو هيلعمشنا ىلص هللا لوسر نا هنعها
 *دوأ دويأ» ءاورا ذهب ل متيذلاب متظافايندلا ويب يف سهلا ءوضنم نسحا هءوض ةمايقلا موي

 ىلاعت هللا ناف نآ ًرقلا اًرقا لاق ملسوديلعمقنا ىلص يبنلان ع هنعهلا ىضرد هر ووع مني هلل دبع نعو
 ن ًارقلا ب حا نمو نم ٠ ا وهن هيف لخدنفءللأ ةبد امنآ ارقلااذهن اون ارقلا ىو ايلق بدعي ال

 اودهاعت لاق لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنعهلثا يغب .ر ىسوم يبا نعو*يمرادلا ءاور رشيلف
 . - رعو# لسمو يراخجلا» اورايلقع يف لبالنماتلفت دشاومل دبي دمجرسفن يذلاوف نأ أرقلااذح



 ع و

 لبالا ليك نأ رقلا ب حاص لئمامتا لاقلسو هيلعمتلا لص هل! لوسرنأ امهتع هلل يمضررمع نبأ
 كلامنب,سن ا نعو# لسمو يراخبلا ه هأورثيهذ اهقلطا نا و اهكما ابيلع دهاع نأ ةلقمملا | ا

 لجرلا اهجرخية ا ذقلا ىتح يتماروجا "يلع تضرع ملسو هيلعمللا ىلص هللا لوسر لاق هدعها غر
 ٌملجراهيتوا ةي؟وانآرقلا نمةروس نممظعا ينذر أ لف ىتءأ بونذ "يلع تضرعو دهسا نم
 مو هيلع هللا ىلص يبنلا نعنع هللا ىغر5 دابعنيدعس نعو+ي ذمرتلاو دوادوبأ هاور اهيسن
 || لعاو#يذمرتلاو دوادوباه هاورمذجاوهو ةمايقلا موي لجوزع هلا بل هيسن منآ ارقلا ًارقنملاق

 حيبستلا نم لضفا ن آرقلا5 ءارق نا ءاطعلا نم دمعي نم هيلع يذل ارانخلا سيصعلا بحذملا نأ

 ءىراقلا ىلع بجي و* معا هللاو كلذ ىلع ةلدالا ترهاظتدقو راكذال نم اهريغو ليلهتلاو

 لع .ارقيو ىلاعت هلل يجاني هنا هسفديفرضحتسا نا يغينيف نإ ارقلا عم بدالا ةاعارمو صالخالا

 ءاقفظني نأ ة ءارقلاد ارا اذا يخرتي و« هاري هلا نافءا اري نكي نا هتاف ىلاعت هلا ى ري نم لاح

 || راثفم فيلظن ناكميف ةءارقلا نوكتناو ٠ ةرابط ىلعوهو ارقي نابهتتسي و ٠ هريغو كاوسلاب
 || :راو»ةعقبلا فرشوةفاظنللاءماج هنوكل دجيبملا يد ءارقلا ءالعلا نم ةعءامح يتسااذملو
 امشختم ساجي نأو ةلبقلا هب ليقتسا امسلاجلا ريخ تيدحلا يف ءاج دقع ةلبقلا لبقتسي
 هسواج هعوضخو هبدانيست يف هدحوهسولج نوكي :راوهسأر اقرطمراقوو ةعكسب
 فراطيشلانمهللاب ذامم اة ءارقلا يب عورشلا دارا اذاف لكآلا وه اذه هلعم يدي نيب
 ثوئبدتي الف أ ىلاعتهقا لاق ةءارقلا دنع ريدتلاو عوشحلاهن أش نكيلف عرش اذافيجلا

 '| ثيداحالاو هناي ١ اوثربديل كلرام كيلإ ُءاَنلَوَ 1 بامكان لاقو ن رم

 : نف فلسلا .:نع رات 1و ةريخك تي داحا ةءارقلا دنع ءاكبلا يف تدرو دقو *ةري

 : مامالا لاق اوك بتف اوكبت ل نافاوكياو تأ ارقلا اًرقا مل-و هيلعمقا ىلص يبثلا ع كلذ
 |١ نأب نزحلا هيلق 'رضحي نا هليصحت يف هقي رطواه دنعو5 ءارقلا عم_بهتتسم , بلا يلازتلا دماحوبأ

 ١ م تان كلذيفهريسقت لمأ أتي ٌثدوبعلاو قيث الاودي دعلاديعولاودي دهتلا نمهيفام لم اني
 1 ن نا يغبني و بئاصملا لعأ نمهناف كلذدقف ىلعكبيلف صاولا رضحياك» كب و نزح هرضحي

 || تتمناهنا اهنع هلا ىضرةلسما نعتيثو اليت مَن ١ ع لتر و ىلاعت هنن لاق هت ءارق تري
 || نسح ثيدح ل اقوي ذمرتلاءاور افرح اف ورح ةرسفمةءأرق ةراسو هيلع ىلص هللا لوسر5 ءارق
 | فيعتسي نأب اذعقب أب اب < "اذ اوملضف نم ىلاعت هنأ ًايناةحرتياب ابرماذا بتسإو همس |

 1 | واءوركم لك نمتافامملا كل أسا واةيفاعلا كل  أساوفامهللا لوقي واب واب ياذعلا نمورشلان م هقناب ههلاب ||



 و
 اب رةماغع تاج وا ىلاعتو كرابتو يلاعتو هللا نايس اقفهزن ىلامتهلل يزن ةي ابرماذاوكلل ذومت

 ةليل تاذ ملسوهيلع هللا ىلص ىنلا عم تيلص لاقامهنع هلا ىغر نامل نب ةفي ذح نعم دقف
 نارملآ تتفا ٌمىفف ةمكر يف اهبىلسي تلقف ىغم#ت ةئاملاددع مكر يتلقف ةرقبلا جتفاف
 اذاو عمسحييبست اهيفةي ابرم !ذاالسرت ا رقياح أ رقف ءاسنلا تقام اهبيىلصف عكري تلقفاع ًارقف
 ناآرقلامارتحاهب مالا دك أتب وهب ىنتعيامو* لسمءاورذوعتذوعتب ”ماذاول أس لا وسب م
 طغللاو كهل بادئجا كلذ نفث نيع نجم نيئراقلان يلفاغلا ضعباهيف لهاستي دق روما نم
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 ن ارقْلا :ىرق اذإو لاعت هللا لوق لثتيلو هيلارطضي امالك ل5١ ءارقلا ل الخف تيدحلاو
 همس وم دعو ةعع يع ا ه# ىعاو مع هي

 هنافاهريغو نيديلاب تيعلا كلذنمو نومحترت ؟ اوتصن اَوُةلاوعمتساف ||
 حبقاونهنلاددبيويهلي امىلارظنلاك لذ نمو ٠ هيدي نيب تبعي الف ىملامتو هنا هبرر يحادي

 اذا ةءارقلا سا نيرضالا لعوهريغو درمالاك هيلا رظدلا زوجيال امىلا رظنلاهلك اذهنم |'
 يفيني ميو تلق# ن اكمال بسح ىلعهنعاوهني نااهريغوا :روكذلملا تاركتملا هذه نماثيشاوأر

 «ايهتحت ار ةهاركلو همارتحاب لخي كلل ذ ناهن ًارقلاة ءارق نيح كابنتلاو ناحدلا برش هتمزرهتلا
 ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع هنعهلثاىغر ةريرهيبأ نعف ةبحخسم نيم ىجع عاجلا ءارق نا طعاو
 مهيلع تلزنالامهتيب هنوسرا دتي و هللا ب اتكن ولي ىلاعت هللا تويب نم تسيب يف موق عج املاق

 نبا نعو ٠ هريغو لسمهاورهددع نين هللا 5 ذو ةكئالملامهتفحوة حلا مهتيشغو ةعيكسلا ||
 نمةليضف اماوءارونهل تناكه اب اتك _:ىعقي ىلا ميسا نملاقامهنعهّقلا يضر سايع ||
 هضم ص سرا ع عر 1

 هئوقتلاو ّربلا ىلع اونَوامتَو ىلاعت هلوقك ةريثك ص وصن أ بيففة ءارقلا ىلع مهه جي

 ن ًارقلاب ثوصلا عفر ءاي رلا نما نأ لضفالاو» هلعافكر يملا ىلع لا دلا لسو هيلعما ىلص هلوقو
 نع جرخيمل ام اهبيترتو ةءارقلاب توصلا نيسحت بحتسي وهكلذ فحين .لضفادب رارسالاو

 ةبيطلاة ءارقلا بلاط بحت وهمارحوبفءافخا وا افرحداز تح طرفا ن اف طيطقأاب ةءارقلادح |
 هنا ىلص هللا لوسر يللاق لاقدنعهللا ىغردوعسمنب هثادبع نعم” دقف توصلانسح نم أ[

 همعما نأ بجأ يفا لاق لزن!كيلعو كيلعأرقا هللا لوسراي تلقفن ًارقلا”يعأر قالا سوديلع ||
 ثم ًانثج اذ َففْيكَف ةيآآلا هذهىلا تتجاذا ىت- ءاسلاةروسهيلعت اوقف يريغنم

 0 - 2 د 6 20 ا
 اذاف هيلاتفتلاف نآآلا كبسح لاق !ديهش هآلؤه لع كباس َوديهشب ةمأ لك |

 ريغ يفابلضفاو ةالصلايف ناك امة ءارقلالضفا نأ معاو* لسمو يراخب هاو رنافرذت هانيع
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 هاشعلاو برغملا نيب ةءارقلاو لوال ا فصنلا نم لضفا هتمريخ الا ف صتلاوليللا ة ءارقةالصلا ا
 || رثكي وهتوالت ىطظفاحين ا يشبني و# حبصلا ةالص دعب ايلضفاف راهنلايفة ءارقلا اماوةبوبحم |

 لكيف مهضعب نعوةدحأو ةقخ نيرهش لكي نومدخياوناكم هنا مهنع هللا يغ ةرفاسلا ضعب

 يف نيرثك ألا نعو لاي نام لك يف مهضعب نعو ةقخ ليل رشع لك يف مهضعب نعو ةقحر هش

 عب را لك يس مهضعب نعو سج لكي ف مهضعب نعو تس لك ف مهضعب نعول ايل عيس لك
 مهنموة ع ةليلو موي لك يفمهضعب خو نيتليل لك يف مهضعب نعوثالا لك يف ني ريك, نعو

 اعبرأ تاّتخ يفانمهضعب مت و اتالث متي ناك م مهنمو نيت ةليلوموي لك يف متخييناكنم |
 نمن . ارقلا متخيي نا نوبحيا لاك بانا ؛ ةرم نب رم نع دوأ دبا نبا لاق* :راهنلاب اعب راو ليللاب |

 ةيان ارقلا رتخ نم_لاقليلجلا يسباتلا فرصم نبا ةحلط نعو .راهنلا لوا نم وا ليللا لوا
 هباعت لص ليللا # رم تناك ةءاس ةياو يسمي ىتح ةككالملا هيلع تاصراهنلا نم تناك ةءاس
 بتساو« صاقو يلا نبديعس نع هوحن يمرادلا ىورو هلثم دهاجت نعوم حيصي ىتحةكّن الملا

 يفكر فو ب رغما ةنس يتمكر وأ رحنفلا ةدسيتمك ريفةالصلا يف نوكي ناهدحو "”ىراقلل تما
 بحتسي و *همأيص نع ع رشلا ىعناموي ف داصي ناالا متم ا مويمايص بحت جوه لضفارجفلا

 هنعهلل أ ىغركلامنب سنا نعدوا ديلا نبأ ىورو ادك اتمابابقسا نآ ن أرقلا مخ سلجزوضح
 5 ةدييعنب جلا نع ةحيعصأ|وديناساب ىورو ءاعدوهلها مج ن : ارقلاتخ ماذا ناكمنأ

 ناارقلا مخ نأ اندرا انال كيلا انلسرا انا الاقف ةبايل نب ةبيئعو دهاجم“ ار رالاقليلجلا

 دنع نوعي اوناك لاق دهاجمن نع حيعصلا هداتساب ىوروه نأ أرقلا تخ دنع باهتسإ ءاعدلاو

 نع دوا دا نب ا يورف هيف نومك خيام ردق يف ةفلئف تا داعم مهنع هللا ىضرفلسلا ناكواهنم ظ

1 

 ا د د ف عرشي نأ ةمللا نم غِرفا ذأ ب تسيو#ةمحرلا لزنت نولوقي نأ ارقلامتخ

 لحلا لاععالا ريح لاق لسو هيلا لسنا بوس نا هسا ىغر سنا شي دخل ةمللا
 ادحص أتمابابقسا لعاب قع بقسم ٠ ءاعدلاو+دقخو ن ارقلا حاتتفا لاقامهامو ليق ةلحرلاو
 ةعب را هئاعو ىلع مأ اعد من آرقلا أرقنملاق جرعالا ديبح نعمداتساب يمرادلا يوردقف

 حالص يف كلذ نم رثكي ناو ةمبملارومالاب وعدي ناو ءاعدلا ينل نأ يغبني وهكللم فال

 ءدانسابهكدوبا ياهلا دبعوبا خلا ىوردقومعروم'ةالورئاسو اطلس حالصو نيا

 نالسلاونيملسلل هئاعد رثك ؟نوكي نأ رقلا متخاذا ناك دعم أ يضر كرابملانب هللا دبعن
 مهللا هلوقك ةعماجلا تاوعدلا يعادلا رائخيف ٠ ءريغ كلذوحن لاقدقو ٠ تانم املا نينمملاو

 ا انتزراوىلوالاو رحال اريخاتل محاوىوقتلاب اني زو ىنسحلااب ادلوتوأدب ويعل زاوادب واقولص 1 ا

1 
1 
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 : تاكيسوانسفتأرورش نم اندع آاوىرمسلا انيتجو تسريسلل انريس مهللا اهتيقبأ ام كتعاط

 ا انامهللا لاجدلا عييسللا ةدعفو تاملاو ايحلاةعتفو ربقلا باذعو رانلا باذعنمانذع او انلايعأ

 | اتسقتاوانلاعا يتاوحوانت ادب اواتنايدا كاعدوتسنان املا ىغلاو ف افعلاو قتلاوىدهلاكلأن

 | اناميألا ايندلاو ةرخ الاروما نممهيلعوا لعد تمتنا ام عيجونيلتسملا رئاسو ادب ايحاو انيلهاو
 || ثالضفب كتماركر ادي اب ابح ا نييواتنيب عجاوةرخ الاوان دلاونيدلا يف ةيفاعلاووفعلا كلل أسن
 | مهيلعةقفشلاو مهملا م اسحال اومهاياعر يف ل دعلل مهقفوو نيطملا الو رلص "أ مبللا كعمحرو

 | ميقتسملا كطارصل م ههدوو ميلا ةيعرل|ابيحو ةيعرلا ىلا مهبيحو مهمللاصب ءانلعالاومهبقفرلاو
 .| هبيحوةرح آلاوايتدلا لاصل هقدوو اس أطلس ك دبعب فطلا مبالا يوقلا كني وف ئاظوب لمعلاو
 ءادعا ىلعهرصت أود داتج-او هعايتأ * رصوددالب وهسفت مح أ مهللا هيلا ةيعرلاببحو هتيعرملا

 .| هبيسمالسالادزو تاريخلا عاوباو نسا ارابظاو تاركتملا لازال هقدوا نيفل اخنلارئاسونيدلا

 : ةيسمهماو ممراعدا صخراو نيطسملا لاوماهلص أ ميللأ ارهاب ازارعا هتيعرويمرعاوأروبظ

 ا مرودص ف شاومارسا كدو مهبايغ سو مهتويجرصناوماصرءفاعو مهنوي د ضقاومهناطوا
 | دم ثالوسرتلم ىلع .عبتو ةكللاو ناجال ا مهبولق يف لمجاو مهني فلاو مهبولق ظيغ بهذأو
 .| هلا مودعو كو دع لطم رصتاو هيلع م.م دهاعيدلاك ديعب اوفوي ناميعزوأو لسوهيلع هللا ىلص
 "| نيظماحمدل نيبناجم ركتملا نعنوهاب هل نيلعام فورعملاب نيرم آمهلعجا ملا مهنماتلعجاو قلل
 أ ملك راب و مهاعفاو مملاوقا يتم نص مهللا نيحصاتتمنيفصانتم كتعاط ىلع يْعأق ك دوهع ىلع
 .| 'فاكي ودمع يفاوياد.ح نيملاعلا برهق دما هلوقي هسخي وم ءامدتتخب و# ىلاوحا عيمج يف

 ! 1 ىلعو يهارب انيس ىلع تيلص اك دما: ديس ل العود انديس ىلع سو لص مهلا هدي زم

 | ل اىلعو ميهاربلاب ديس ىلع تكراب 5 دهان ديس ل ا ىلعو دهمان ديس يلع كل راب وريهارباا انديس |
 | مامالا مالكة عيجو نايبتلا باتكراصنخا ىعتناديجم ديمح كنا نيملاعلا يف هارب اانديس
 | هللا هر هنامز يف انوكي ملامهئاف كاينتلاو تراخدلا برش نم ريذحتلا ادعام يوونلا

 >6« يناثلا بابلا ع
 جارمملاو ءارسالا ةصق:هيفو يولعلا لاعلاب ةقلعتملا لسو هيلع هللا ىلع هتارجمم يف

 لوصف ةثالث هيفو بهشلاب يمرلاو سهلا درو رمتلا قاقشناوةكالملا ةيورو
 26  جارعملاو ءارسالا يف لوالا لصفلا

 هلا لاق لامج الا ليبس ىلعن ًارقلا صنوح ذا لو هيلعملا ىلص هي ءارسالا يف فالخال هنا لعا |

 تت سمس سم م يس



 كمل

 | ضال هسا لإ مارا دجسَمْلاَب مالي دعي ىرسم أيل ناحئبس كامن |

 تءاجو لسو هيلعدتلا ىلصددتةيآآلا هذه يف دبعلابدارملا نا ىلع عاججالا عقونورسفملا لاق |
 ا ءاسلاو لاجرأ ا نم ةراصتل !نماياورنيث الت نمرتك 5 1 نعةريشك ثم .داحا هيئاجت حرشو هليصفتب !

 | ثيدغتةلمجاب ولاقريرشعو ةجمهيدللا به اوملا ينال اطقلامامال امهنمدعويق ًايساك |
 ةرشع ىدحا ةم سل ويلعن ىلص هحورومدسجيب ء ءارسالا ناكو نواسملا هيلع م جا ءارسالا ا

 بجر رهشيف ليقوزاصمر يف ليقولوال: : عيب ررهش يف لبق ةلسب ةرجخأ ١ لبق ليقوةثعبلا نم |

 | ةدالولا نمل سوديلع هللا ىلص هراوطا ةيقيك نينتال اةليل ناكوسانلا لمع هيلعو روهشملاوهو ْ

 | ىلا لسو هيلع هنقا ىلص هب جارعملاو س دقملا تدي ىلا ءارسالا ناكوةعمجاةليل ليقوةافولاوةرجشلاو |
 ,| هيوحيال ىلاعتهقافالاو اتاي ١ خرم هي رغل ىلاعت لاقأك < توكلملا بئاج ىلع عليل تاوعسلا

 | قوق ملخيو ةلوطمت يتكلف نلاب جارعملاو ءارسالا ةصقْتدرف أ دقو ها ناكمالو نامز
 ات ءارق نست لي نسح هجوب ةيندالا بهاوملا رصتخمةيدمحملا راونال اىباتك يةطوسم

 عماج ه جو لع ىربكلا صئاصملا هباتك يف اهني داحا يلمويسلا طفاخلا عه دقو ؛ءاهترابعرستو

 ةدئافاامتنلرايخالا نمةصقلا يام ضعباراركتو لب وطت هيف ناكراواتهدلهاانااهومريغل راج
 هلوطم درو ءارسالا تكيارلعا :ىلاعت هللا هر لاقنيلسرملا دي جارعب نيقيلاةدايزل اصضغو ا

 نب ةرعمو ناملا نب ةفي ذحو هناا دبع نبرب اجو دي رب واسمك نب" 2 3وىنا تيدح نم ارصاخمو

 دوعسمنبأو ورمجنباو رمح نباو سايعنباو سيهصو سوا نب دا دشو دعس نب لهسو ب دنج

 نب كلامو باطحلا نيرمتو بلاط يبا نب ىبعوط رق نب نحرلا ديعوةرارز نب دعسا نب اهلنا دبعو ا

 نايفس ىلاويردخلا ديعسلاورذىلاو ارم يلاو ةيح ياو بوي !يجاوةماما يبا اوةعصعص

 اهولاق ةلس ماو “ىف اهماو ركب ىلا يقنب ءامساو ةشئ اءوةريرهىلاو ىراصنالا ىلإ ىناوبرحنبا أ

 ١" سن | نع تباث قي رطن مراسم جرحا( سنا تيدح) روك للملا بيقرتلا ىلعمهشي داحا قوسا انا |:
 : بفرودورامخلا قوفلي وط ضي اةب ا دوهو قاريلاب ثدت أ لاق لسوهيلء هللا ىلص هنا لوسر نا ا

 اهبطي رت يتلا ةقلذاب هتطب رف سدقملا تدب تيتا ىنح هتبكر ف هفرط ىعتنم ددعهرفامح عضي لخبلا
 نبل نم ءاناور مم ءاناب لي ربج يف ءاجخ تجرخ مث نيتمكر هيف تريلصف دههسملا تاخد 0

 أ ليقف لي ريج ستفتساف ايندلا ءامسلا ىلا انب جرعة ةرطفلا ترتخا لي ربج لاقفنبلل !ترثخ

 مد ابان ذافال جف ديلا ثعب دق لاق ديلا ثعب دقو لق دحجيلاق كعمزمو ليف لي يق ا
 ِ] ليدبجلاق تنا نم ليقف لي ريج حتفتس ةسافةيناثلا ءامسلا ىلا يف حرع مريخ يل اعدو فب بحرف
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 لي ربج لاقا ذه نمل يق لي ربج حسفتساه ةعباسلا ءامسلا ىلاانب جرع مت ريخن يل اعدوىل بحرف |

 || نمو ةالص نوسمللا التف رش ةاللص لكل ةأيلوموي لك تااص نم نيم دمحاي لاقّتح |

 هردص نم غرف تح هتبل ىلا هرب 2 نيبأم لي ربج قشف لب رج مهنمم الو مزمزرطب دنع وعضو
 سيستم 0 0 04 ا ا ب اباا
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 7 ىسيعةلاغاينابانا اذا ان ذاق انل مف هيلا ثعب دق لاق هيلا ثعب دقو ليق دم لاق كعم نمو لاق
 ليقف ليربج حتفتساف ةثلاثلا ءايسلا ىلاانب جرع ٌتريخب يل اوعدو يابحر فاي ركز نب ىبحي ورم

 انأ اذافانل حت هيلا تعب دق لاقدبلا ثعب هقول يقدح لاق ادم نمو ليف ل ربج لاق تنا نم
 جتفتساف ةعب ارلأ «امسلا ىلا انب جرع متريخب يلاعوو ىف بحرف نسحلا رطش يطعا دقوها ذاو ف سوبي

 خي هيلا ثميدق لاق هيلا شب ثعب دقو لبق دهم لاق كلعم نمو ليق لب ربج لاق اذه نم ليف لي ربج

 ليق لي ربج حتفتسا هسافةسماخلا ءامسلاىلا انب جرع مريخ يلاءدو ىب بحرف سي رداباثا ا ذافانل

 انأ !ذاف ال قفديلا تسب دق لاق ديلا تعبدقو ليت دج لاق كاعم نمو ليق لي ربج لاق ا ذه نم
 اذه_:رمليقلي ربج تفتسافةسداسلا ءامسلا ىلاانب جرعمت ريخي يلاعدو لإ بحرف نوراهب

 ىسوهب انأ !ذافانل حتفف هيلا تعب دقلاق هيلا ثسب دقو ليق دمج لاق كلعم نمو ليق لي ربج لاق

 هرهظدتسم يهارباب انآ اذادال تنم هيلا تعب دق لاق هيلا تعب دقو ليق دم لاق كفعم نمو ليق
 ةردس ىلا ب بهذ مّتهيلا نودوعي ال كللم افلا نوعبس موي لك هلخدي وهاذاو رومملا تبيلاىلا

 ![نمدح !اق تريغت يشغامهلئار ءانمابيشغالف لالقلاكاهرثاذاوتل يفلان اذ كابفروا ذاف ىعتنملا

 | تازنفةليلو موي لك يف ةالص نيس "يلع ضرفه ىحوا ام يللا ىحواعأهتعني نا عيطتسي هلل اخ
 | كلب رىملا عجرأ_ لاق: الص نيس تلقك تما ىلعكلب ر ضرفام ل اقف ىسوم ىلا تيهتنا ىتح
 | ىلر ىلا تعجرف مهتربخو ليثارسا يتب ثولب دق يفاف كلذ قيطنال كتما ناف فيفذقلا هل ساه

 || كما لاقاس> يبع طح تلقف ىسوم ىلا تعجر فاس ينع طخ يتمأ نع ففخ براي تلقف
 ' ىسوم نيب ويل رنيب عجرا'لزا مفل !اق فيقتل اهل أ ساه كب رملا عجراق كل ذ نوق .طبال كتمأ

 | بتكت ملاهامسي لف ةئيسب مم نمو ١ ارشعمل تيك ؟ملمع ناف ةهسح اهل تدك المعي لف ةد حجته
 | كبر ىلا مجرا لاق هتريخاد ىموم ىلا تيهتنأ تحتل ازاحة دحاو ةثيس تيتك ؟بلمح نافاثبش

 نم ريرج نب اويراججلا جرخا و * هنم تيس اح يل رملا تعجر دق تقف فيف# اهل ًاساف

 نملسو هياعمتلا ىلص هلا لوسرب يرسا ةليل لاق سن انعرم ىلا نب هللا دبع نب كي رشيق رط

 | لاقف وهمبما مشوا لاقف مارا دجستملا ي ئانوهو هيلا ىحوي نا ليقرفن ةث الث ءاج ةبمكلا دجس

 ىرياهف رخاة لل هوتا ىتح شري مةليللا نات تناكق مريخ وذخ مدح ا لاقفمريخوهمبطسوا
 هولقحا تح هولك لف مهب واق مانتالو مهنيعا مانت ءايبنالا ث ال ذك وهياق مانيالو هانيعمانتو هبلق
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 ىشُكخ ةكحو اناعيا وشعب هذ نم تسطب ىلا هفوج ىلا تح ديب مزمز ءامنمدإسشف هفوع هقوجو ا

 ْ اهباويأ نم ابا, برضفايندلا ءامسلا ىلاهب جرع مت هقيطأ مم هقلح قورع ينعي هدي داغلو هردص هب ْ

 | الهاو هبايحرم ٠. اولاق معت لاق هيلا ثعب دقو ليق دمج لاق كلعم نمو لق لير ربح لاقاذه نمل يقف

 /! ايحرملاقومدأ يلع درو هيلع اسف مدن [كوب ا اذهل ربجهل_لاقف مد ؟ايندلا ءامسلا يندجوو
 | ليربجاي نارهتلا نا ذهاملاقف نادرطي نيرهنب اين دلا « ءامسلا يفوهاذاف تنا نبال ا من ينباي العاو

 دجري زو ل5 نمرصق هيلعرخم ار هنب وهاذأف ءامسلا يف هب ىضم حاهرصدع تارفلاو ليثلا!ذهلاق
 ٌمكب ركلل أبخ يذلا رث !أذه_لاق لي ريجاياذهاملاقفرفذا ك سموها ذأف هديب برضف
 لاقهيلا تعب دقو ليق دقت لاق كعم نمو ليق لير يج ل اقا ذه نم ليقف ةيناثلا ءامسلا ىلا جرع
 ةعبارلا ءايسلا ىلاهب جرع# كلذ لثم هل اولاقم ةثلاثلا*امسلا ىلاهب جرع الهاوابحر م اولاق معن
 ةسداسلا ءامسلا ىلادي جرعُم كلذ لشمهل اولاقفةسماخلا ءامسلا ىلاهب جرع مث كلذ لتم هلاولاقف
 ماس ايي هيف امم لكشللذ لتس اولاقف ةعباسلا ءاهسلا ىلا هب جرعمتكللذ لثممل اولاقف
 ّ * تاواصلا ضرف ينم دقتام وحن رك د م ىحتنملاةر :ردس اجى حهلثاالا ميال كلذ قوفهبالع

 لاق ملسو هيلعمنثا ىلصهنثا لوسر تما سنا نعكلامهبا نيدي زي قيرط نم يئاسلا جرخاو
 لاقف ترسف لي ربج يعمو تبكر فاهفرط ىعتنم دنعاهوطخ لذبلا نودوراج ا قوفةبادب تيت
 تلمفف لصف زنا لاق ثرجاجملااهلاوةبيطب <تيلص تيلص ني !يتردت أ لاقف تلمففل صف لنا
 تيلصف"لصفل ارنا اقم يسومهللا لك ث يح ءانيسروطب ”تيلص تيلصنيايردت الاقف

 يل عمج سدقملا تديتلخد ممىسيعدلُو ثيح محل تيبب تيلص تيلص نيا يردتال اقف

 ءامسلا ىلا ىبدعص متمد 1 اهيفاذافايندلا هامسلا ىلا ىب دعص مهتما تحلي ربج ينمدقف ءايبنالا
 4 دعص مث ف سوي أ هيف !ذافةنلاتلا ءامسلا ىلا ىبدعص مث ىبحي و ىسع ةلاحلاانبأ ابيفاذاف ةيناثلا

 ىلاىب دعص سيروا اهيفاذافةسماخلا ءامسلا ىلا يبدعص منوراهاهيفاذافةعبارلا ءاهسلا ىلا

 عيس قوف يدم متميهارب  اهيفاذأف ةعباسلا هايسلا ىلا يبدعص مّ ىموماهيفاذاف ةسداسلا ءامسلا

 تاوعسلا قلخ موي هنا يلليقف ادجاس تررخت ةبابض ينتيشنف ىهتنملاةردستيتاوتاوعم
 ام لاقف ىموم ىلا تمجرف كتماو تن اهبمهقفة الاص ني هه كحما لعو ك لع تض رف ضرالاو

 كتم الو تن مموقن نا عيلعتست ال كانا لاق الص نيس تأ كتم ىلعو كيلع كبر ضرف

 ففقت تعج رف فيقتتلا هل اساف كب , رىملا مج .رافاهباوماقاق نيتالص ليئارس ارسسا ينب ىلع ضرف هثاف

 + عجرأ لفهتح ياىّرِص هللا ن نماهنأ تفرعف نيسمخ سمخ نه لاق ىتح ارشع ارشع ىفع
 4 يرصا ةليل ناك ا لاق سنا نعكلاميبلا نيدي زي 20001 نم متاح ىبانبا أ جرخاو

 2 ا



 يع عتب مارشع كد تمضودق لاقاعفقخ-بر تلقوا دجاس تدوخ رخو ةباحلا ينتيشغف

 سس م96
 يعتني هيلع لي يجمل لغبلانودو راجخلا قوفةبادب لي ريجماثا لسو هيلعمتلا لصد لوسوب

 ف , لي ربج هزمغف ةثيذلا رجلا ىلا ىقاسدقملا تيب علب أ فرط ي مدني تيح ا يفخ
 كيري نا كبر تل أس لهدقتاي ليربج لاق دجتملا ةحرسصيف ايوتسا اللا دعص تابطي رت
 ةرخخ“ ا راسي رع سولج نعو نيلء اسف ةوسنلا كلوا ىلإ قلطناف لاقم هب لاقنيعلاروخلا
 اربا موقءاسن ناسح تاريح ناقه نتنا نمتلقع مالسلا يلعن دوره نييلع تلف نهتيتاف
 سَ مهجا تح < اريبالات لا مله تفرصنا ع ع اوتو ططاو دلحوا هما لاوماق واوند ديلا

 ىنمدقف ليربج يدي فحامانمأوي نم رظتس اهوفصانمتف ةاللصلا ثعثاونذ منذ اريدك
 || لك كفل> ىلع لاقال تلق كفلح ىلص نم يردت آدماي ليربج لاقت هرصناافث مهب تيلصف

 /| ليريج لاق تن ا سماوثاق تخت -1 بابل ىلا يهتن !ايلد ءامسلا ىلا ىب دعا هى دبي خأ حلا هفعن يبذ

 ا ىوتسا الع كع٠نع وكي ايسرماو اقواوحتن” معد لاق هيلا ثمعب دقواولاق هت لاق كلعمنمواولاق

 "يلع درف هيلع تس هتيراد ىلف تلق مد اكليب ا ىلع لست ال ا لي ردج يل لات: مدن! دل ذااهربلخ ىلع
 'أ ايف اذا كلذ لعما راقت حتنتسانةيباثلا ءامسلاىلايل جرع# حلالا ينلاو بباب ابحرملاقو
 : فل جرع ممفسوي أ يف ذاق كتألذ لدم اولاقف متفتساو ةثلاثلا ءا ملا ىلا ىف جرعم ىبحي و ىسيع

 أأ ةسماخلاءامسلا ىلا فجرع سي ردا اهيفاذاعكلاذ لتم اولاقف متفتساعةعبأرلا ءامسلا ىلا
 ١ لت ا اولاقف مجدتساو ةسداسلا ءامسلا ىلا ىف جرع مت نوراه ايها ذاو تالذ لتماول اقف تمت ساد
 مث ميحاربا ايه اذاهشالذ لثم دماولاقف متفع ساه ةعباسلا ءامسلا ىلا ل جرع 2 ىسو ابيع اذاعه كلا ذ

 | هيلعو دحربر لوول أولل او توق الا ماج هيلعر هن ىلا ىعتنا ىتح ةعباسلا ءامسلا رهظ ىلع هل قلطأ

 | لاقتدسممعئاهلك داي لاق معانلريطلا ا ذهن ا لي ربجأو تلقف تي ًارريلط معنا رضخريط
 |( يرجي ةصملاو بهذلا ةين ؟هيفاؤافءايا هللا كاطع! يدلارتوكلا لاقال تلقا ذهربنيايردتا
 كالذ نم تفرتغاف هتين أ نم تذحاف نبلل !نماضايي ىشاهلامدرمزلاو توفايلا نم ضارسخر ىلع
 || ةرجشلا ىلا ىهتنا تحف قلطنا مكمل نمةحئاردشاو لسعلا نم ىلحاوحاذاف تي رشف ءاملا
 موييفاداب يله! لاقعهل ادجاس تررخو لي ريج ينضفر * رول لكم اهيف ةياحخ ينتيشطف

 كاجنامكتماوتنا اهيمقفة الص نيس كتم ا ىلعو كيلع تضرف ضرال اوتاوعسلا تقلخ

 تيتا متاثيش يل لقي لف يهرب ىلع تيئاف اعي رس تفرصناف لي ربج يديده 0 ةباحسلا نع

 اميطتست نلفلاقد> الاص نيس. يه ىتما ىلعو "يلعب رض رف تلق دمتاي تحنص ام ل اقف ىنوم ىلع

 هريس | ىلا تيهتنا ىحاعي رم تعج ر ف ك دع ففخي نا هل سافكلب رىلا عج ءرافكتماالوتنأ
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 مدع فخي ..:ر اهل أساف كب رمملا عجرا لاقارشع ينع عضو تلقف ىسومىلا تعجروةباعسلا ١
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف ردنا ٌمنيسمخب س + نه_لاق نا ىلا تيدحلا رك ذ
 مالسلا ”يطدرف هيلع ت لس دحاو لج ريغ”يللا اوك و يقاوبحبر الا ءاعملها تا آللي املي ريجل
 دححا ىلا كيحشولو تقلح ذدم كوشن مل نهج 2 زاخ كلامك اذ لاق يلا كحعضن ملوى بحرو
 اهنم اماعط لمصحت شي رقل ريعب سم هقي رط ضعب يف وعادبيف افرصنم تيكر مت لاق كيلا كعض
 عرصو ترادتسأو هنم ترفئريملا ىذاح امث ءاضيب ةرارغو ءادوس ةرارغنانرأرغهيلع لج

 اي اولاقفركيابا اوتا هلوق نوكرشملا معسارف ناك اعربحاف حبصاف ىضم هنا مترسكتأو ريعبلا كلذ
 ناك ن اركبوبا لاقف هنليل يف عجرمترهشةريسم هذههتليل يف ىلا هناربكي كبحاص ينكلل لهركبأب
 لوسرل نوكرشملا لاقف ءامسلاريح ىطدقدصت اذه نم دعب اوهاهفهقدصنلا«او ق دص دقفهلاق

 || ترف اذكواذك نكم يي وشيرقل ريعب تورم لاق لوقت ام ةمالءام سو هيلعمنلا ىلص هلا
 ايف رسكتأف عرصف ءاضيب ةرارغو ءادوس ةرارغ:تناترارغ هيلعريعب اهيفو ترا دتساوانم لبالا
 يمثل ذ نمو سو هيلع لنا ىلص دنا لوسر مهت دحام لتم ربما موربخ اف مول ا سريعلا تمدق
 اما لاقامبةصفاولاق معن لاق ىسعو ىسومك عم رضح نث ناك لهمو أسوق يدصلا ركب وبا

 امن أك ة رمح هولعي طيسةعب رلجرهىسيع اماو ناعدزا اجر نمهن أك م د آلجرم ىسوم
 قيرطنم قيبلاو اهريسفت يف هيودرمنباو ريرج نبا جرخاو * ل اجلا هتيم نمرداحتي
 قاربلاب لسو هيلعهّلنا ىلص هللا لوسر ملا لي ربج ءاجامل لاق سن ازرع ةينعنب مشاهنب نم رلا دبع
 هيلع هللا ىلصهللا لوسر راسو هلم كبكر امن اوف قارب اي :هملي ربج اقف أهينذا ترصاهن أكف
 ناهللا ءاشام راسدمجاي رس لاق ليربجاي هذه ام لاقف قي رطلا بناج ىلع زوج وهاذاق سو

 | هاشام راسفدمعاي رسلي ربج هل لاقف دهتاي له لوقي قي رطلا عاين ”هوعدي «يشاذافريسي
 كيلعمالسلارخ !ايكيلعم السلا لوأايكيلعمالسلااولاقف هللا قلخ- نم قلخ هيقافريسي نأ هنا
 ةيلاثلا كلذ لغمدل_لاقمةينانلا هيقل تمالسلادرفمالسلا ددرا لي ربجهل لاقفرشاحاي
 هللا لوسر_واتتفنيللاو رم اوءاملا هيلع ضرعف سدقملا تبب ىلا ىحتنا ىتحكلذك
 تبرش ولو كتما تقرغل ءاملا تب رش ولوةرطفلا تبص لي ريج هل لاقفنبلل ا لسو هيلعهثا يلص
 كالت سو هيلعمثلا لص هللا لوسرمهماف ءايبنالا نم هنود نف مد آدل تعب ٌمثكتما توغل رجلا
 رم نم يقيامالا ايندلا نم قي إف قي رطلا بناج ىلع أ ريتلازوجل اما لي ربج هللاقمةليللا
 اولس نيذلا اماوهيلا ليتناداراسيليا هللا ودعك اذف هيلا ليت نادارا يذلا اماوزوجعلا كلت

 هيودرمنباويييلاوي ذمرتلاوديمح نب ديعو دمحا جرخاو* ىسعو ىمومو ميهاربافكيلع |



 ىلع مركا طق قلخ كبك ام هلئاوف اذه لعفت دمسمب ألي ريجهل لاقف هيلعبعصتساف هبكر يل هلع
 لاق سنا نع رييج نين محرلا دبع قي رط نم دوا دوب اود! جرخاو#اقرع نضفراف لاق هنمهّثأ
 مههوجو نوشمخي ساحن نم رافظا ممهلموقب تدرس يب جرعا م لسوهيلءهللا يلص هنن لوسر لاق |

 يف نوعقي و سانلا موف نولك اي يذلا ءال ره لاق لي ريجاي ءال هنمتلقف مرودصو
 هل يرسا ةليل تدرملسو هيلع هللا لص هلا لوسر لاق لاق سنا نع لاسم جرخاو*مهسضاارعا |
 باس ا ضعب ينثدح لاق سنا نعقييبلاو ىلعي وبا جرخاو + ه هربق يف يلصي ائاق سوم ىلع

 هربق يف يلصي وهو ىسوم ىلع مهب يرساةليل ملسوهيلعمّلاىلص يبنلان السد هيلعهناىلص يبا |
 لاقف هللا لوسراي يل اهفص ركب وبلاقف ةقلحلأب ةبادلا تقتوام لاق قاربلا ىلع لمح هنا يلرك دو
 يلا ناملسو ةدأتق قي رطنمهي ودرم نبا جرحاوجاع ار دقركب وباناكو لاق هذوهذك ٍغ

 ضرقت سادب تررميبيرساةليل لاق لسو هيلعهللا ىلص يبنلا نا سن !نعدي زيف يلعوةمامتو |
 ءايطخ ءال ره لاق لي ربجاي ءال رهن م تلق تداعتضرقالك راننم ضي راقج مههانش |[
 هيلع ىلص يبنلا نأ س نع ةداتق قي رط نم هي ودرمنب ! جرخ او *«نول هفيالام نولوقي كما ١
 لوصاللا رداون يف يذمرتلا يكلساو هحامنبا جرخاو*هب يرسا ةليل ةالصلا هيلع تضرف لسو |

 هللا ىلص هلا لوسر لاق لاق سنا نعشالام يبان يدي زي قي رطن مهي ودرم نب اومتاح ىلا نباو
 رشع ةيناتن ضرقلاواهلانمارشعب ةق د ىلا ةدجلا باب ىلع اب وعكم يب يرساةليل تي ا رلسوهيلع |[

 الل ضرقتسملاو هدنعول أسي لئاساناللاق ةقدصلا نم لضفا ضرقلا لايام لب رمل تقف

 هلا ىلص هللا لوسر نا سذ| نعد قي رطنم هي ودرم نبا جرحاو* ةجاح ن مالا ضرقتسي
 نمهي ودرع لائبا جرخاو*اهب ذولي بهذ نماشا رف ى أر ىهتنملا ةردس ىلا ىعت ا .وهيلع

 سورعجي ر هحي رهب يرسأ ذعم سو هيلعهثنا ىلص هللا لوسر ناكل اق سنا نعمشاهيفا قي رط ١
 ملسو هيلع ا ىلص ادهم نأ سنا نعةداتق قب رطنم رازبلاجرخاو* سورع مي رنم بيطاو

 هي هدرمنبأو قييبلاو رازبلاو هئنسيف روصتم نب ديعسو دهسنب ا جرخأو*لجوزعدب رىار

 هللا لوسر لاق لاق سنا نعيفوجلا نارمس يا نعديبعنب ثراحلا قي رطنمركاسعنباو أ[
 يركوك اهيف ةرجش ىلا تدقق يفتك نيب ينركوف لي ردج ءاجذا نان انا انبي لسو هيلعمتلا ىلص
 بلقا أناو نيقفاملا تدس ىح تمغتراو تمسف رح الاي تدعقو اهادحا يق دعقفرئاطلا

 هلع لضف تفرعف "ىططال سلاح هن أكل رهج ىل !تفتلاف تسل ءامسلا سمانا تئشولو يفرط ||
 ردلا فرفر ب اجملا تود اذأومظعالا روتلا تي أرق ءامسلا باوي أ نم باب يلحتتفو هاب ||
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 اجرسم هب ييرسا ةليل قاربلاب ى أ لسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ سن !نعةداتق قي رط نم يمنوب او
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 داح هأدرو ديبعن بث راما ءاور اذك يقبيبلا لاق ٠ يحوي نأءاشام”يلا ىحواو توقايلاو

 يف ناك لسو هيله ىلص يبنلا نادرا طعنب ريمع نبدح نع ينوللا نأرمح يبا نع ةلس نبا

 ريطلا يركو لفماهيفو ةرهعشلا ىلا دب بهذف هربظ يف تكدف لي ربج ءاج هباحصصا دم الم
 ىلا يدي تطسب ولف قفالا تغلب ىتح انبتأشنف رخ لايف ليربج دعقوامدح | يف تدعقف
 هتيشخ لضف تفرعف سلح هن ًأكةيلءايشغم لي ريج عقوف رونلاطيهو بيس يلتف اهتلدل ءامسلا

 الل تلق عضاوت نأ محطضم وهو ليريج "يملا ًاموافادبعايبن وااكلمايبن" ساق قيشخ

 ثيدح ٠) ا ةصق ريغ ىرخا ةعقاوم ذه ريك نبنيدلا داع ظفاحلا لاق ا ديعايبن لب
 هنا لوسر لاق لاق بمكب يك 3 نعيم نب ديبع قي رط نم دي ؛ ودرم نبا جرحا (بعك نب" يأ
 .لورع يلوأ أب ب مهنأ لي ربجاي تلق ءاضيب ة رد نم ةنجأ تي 'اريبيرسا امي لسو هيلعمتنا ىلص

 نع ةداتق قي رط نم هيب د فارع لإ :جرخا و # كسملا اهبارتو ناعيقاهضران !مجريخافلاقةبجلا

 يب يرسا ةليللاق ملسوهيلعما ىلص هنا لوس ءر: رع بعك نييبا نع سابع نبا نع دهاجت
 ةنبآ طشق قاعي اهتنب اواهجوزو ةطشام لا.ذهلاقهذعاملي ريجاي تلقف ةبيط ةحئار تدجو

 ( ةديرب ثيدح ) اهلتقف اهابآ تريخاف نوعرف سعت تلاقفاهدي نمطشملا طقسذا نوعرف
 هللا_لوسر لاق لاقةدي رب نع رازبلاوهي ودرمنب اوميعنوب اودوحصو عاخلاو يذمرتلا جرخأ

 اهيف هعبصا عضوف سدقملا تديب ينل اةرفحمل الي ربج قاب يرسا ليل ناك لسو يلم لص
 هلأ لوسر لاق لاقهشا دبعنب رباج نعناذهتلا ج جرخا ( رياجْثيدح) قاربلااهيدشفاهقرشت

 يل هلا ىلخ رجحلا يف تف سدقملا تي ىلا يب ييرسا نيح شي رق ينتب ذك لسو هيلع هلا ىلص
 طسوال !يفيفاربطلاو هي ودرمنيأريخاو+هيلارظنا انا اودتاي ؟ !نع ممر بح أ تقفطف سدقملا تدب

 دلما لع ىفيرسا ةليل تررملسو هيلعم ا ىلص هلا لروسرلاف لاق رياج نع حي دنسب

 رياودمحا جرحا ( ةفيذح ثيدح ) هلل ةيشخ نم يلايلا سلملاكليربج !ذاف ىلعالا
 هنأ ةفي ذح نع يقييبلاو هي ودرعنباو ريرج نياويئاسنلاوءاصصو ماذا ي ذمرتلاو ةبي يبا

 تاوعهسلا ب باوب هل تتفتح ىئاربلا ليز امللاقفولسو هيلع ىلص دمحجب رسايل نع تدح

 ىرأو تاوعسا يام يرأف هيودرع نبا ظنلوداع مت مع جا ةرخل الا دعوو راثلاو ةنجلا ى ايف

 ( ةرعثيدح ) رمبلا دمموطخ ضيبأ ليوطةبا ولا قاربلاةباد ياهل ليقضرالا يقام

 يرساقليل تي ًاراسو هيلع ىلص هللا لوسر لاق لاق بددنج نب :رعمنعهي ودرم نبأ جرخا
 لهسثيدع) ابرلا لكس اذهي لقد اذهنمتل ًاسفةراجحلا ملي رهن حيسيالجريل
 رس قليل لسوديلعهنلا ىلد هللا لوسر لاق لاق دعني لهس نع .رك ًاسعنب أ جرخ !(دعس نبأ
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 الو دمصاي مدقث ليربج_تاقف يداف وف فجر ف يلعلا تاوعبسا | يف احيبسلا تصعم لي ربج يب

 ( سوا نبدادشتي دح )هللا_فلوسر دعا ال اهلا ل ٌسرعلا لع بوتكس كعسا ناذ فخ ا

 انلق لاق سوانب دادش نعهي ودرم نب اويفاريطلاو رازبلاو هححو يتبيبلاو متاح يبلا نبا جرخلا |
 هاضيب ةبادن ليربج يناتافايم.ةكب ةقع'ا يباصصاب تيلص لاقكلب يرسا فيك هللا لوسراي |
 تقلطناف اهيلع يتا ماه ذاب اهركوف يلع بع صد ساف بكر !لاقفلغبلا ير ودو راما قوف |
 تيلدف ”لصلاقف ينلزنا لح تاذاضرا اغلب ىتح اهفرط كردأ تيحاهرفاح عقياش ىرومت|

 مثاب ىوهت تقاطناق ةبيطب تيلص برتيب تيلص لاقال تلق تيلسنيايردت !لاقفادجكر م |
 لاق ال تلق تياص ني !يردت أ لاقدانيكر متت يم طفل ص لاقت تلزفف لزنا لاقعاضرا انغلب |
 انيكر تياصو لص لاه تلرنف لزب !لاقروصقانل تدب واخر انشا. 2 ىسوم ةرجشدنع تيلص |

 ادلخ د ىتح ل قلطن ان ىسيعدلو تح ملت يبي تيلص لاق التلف تيلص نبا يردت؟ لاقف |
 سعشا ليت هيف باب نم دهعملا انلح دوهتبادديهطب رودس ادق ىف اذ يفاتإلااهبأن نم ةنيدملا |
 يف نيئاناي تينا ينذحا اهدشأ شطملا نميف ذخاو هللا ءاش تيحدجتللا نم تيلصهرمقلاو |
 نبللا تذخافهايفاده اهني كل دهماعي جامبيا لسرا لسع حلا يوىبل اهدحا أ
 ىدييل هناةرطملا كبحاص ذخا لاقفهل ربنم ىلع ء كتم تيدي نيدو ينيبج تعرق تح تبرشف ا
 لوسرا. تاقّيإارزلا لخ نعم شكت جا ذاهةنيدملا هيفيدلا يي داون! اما ىح يبقا اطنامت إ

 دقاذكو اذك ناك شي رقا ريعب انررق يب ف رصنا ع ةنضتلا ةّميللا لثم لاقابتدجو فيكمقلا |
 ميلا لبقيباغ”ا تينا دهم ثوصا اذه مهضع لاق: مهيلع تلك نلف عج دق ملا سن اول شأ

 ينال عتساقف كن الغم ي كت سقلادقعةليللا تنك نياهملا_بتوسراي لاقهركب وب ايناتاهةكمي |'

 ف ًاكاطارسص يل حتفم لاق يله خطك رهشةريسم هناهنلا لو راي لاقمةليللا سدقملا تب تيتا
 نوكرشملا لاق هللا لوسركنادهبشا ركب وبا لاقهنعدت أباالا ءيش عيل أسيال هيلا رظنا
 تررم يف 1؟5لوقا امي نم نا لاقف لولا سدقملا تيب اهنا رعري ةشلك يبا نب ىلا اورظنا

 مكون أي وا ذك منا ذكب نولزني مريسم ناو نالف هع مج ملل اريمب ب اولضأ ادقاذكوا ذكن كب عكر يعب

 فرشا مويلا كلذ ناك الف ناوادو سناترارغو دوسا حسم هيلعمدت؟ لج مهمدقيا ذكرا ذك موي ٍْ
 هفصو يذلا لما كلذ مبءدقي ريعلا تليقأ راهنلا فصن نمأيي رق ناك حنورظتني سانلا ا

 نب بيهص نع هي ودرم نب اويفاربطلا جرخا ( بيبص تيدح ١ ملسو هيلعهللا لص هلا لوسر :

 نبللا ذخانبللا# رجلا املا هب ييرسا لل لس هيلعملا ىلص هلا لو -ر ىلع ضرع. لاق ناتس
 | كنتما توغو تي وغ رجلا تذخاولوةباد لكتب ذغدب وةرطفلا تذخا تبصا لي ريج هل لاقف
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 :( ثيدح ) ببتلي رانوه ا ذاف هيلا رظنق مهج هيف يذلا يداولاىلا راشاومذه لها نمتلك

 || نبا نع هيبانع سوباق قي رط نمي دنسب هيودرم نبأو ميعنوباود.>1 جرحا( سابعنيأ |
 '| لي ريجاي لاقفاشخو اهبناج يف معسق ةعجلا لخد مل وديع ىلص يبنلابييرساةليل لاق سابع |

 | لالب حلفا دق سانلاىلا احن يح سو هيلع هلل! ىلص ينلا لاقف نذوملا لالب بانهلاقاذه امأ

 طبس ليوطمد؟ !لجر وهو يءالا يبلاب ايحرم لاقوهب بحرف ىسوم هيقلفأ اذكواذكه لتي أر

 بيهتم للجيش هيقلف ىشق ىسوما ذه لاق لي ريجاي اذهنملاقفايهقوفوا هينذأ عم هرعش
 غي رظنو لاق يحارب كوبا اذه لاق لي ربجاي اذه نملاق هيلع لي مهلكو هيلءاسومب بحرق |

 مومن واكس اينيذلا ءال ره لاق ليربجاي ءال 'رهنم لاق فيجلا نواكسم اي موقاذاف رادلا
 ا يبنلا ىلا اله ةقانلا رقاع اذهىلأق لي ربجاياذهنملاقا دح قرر ارهاالورى ارو سانلا

 ءيج فرصنا اهف هعم نواصي نوع انويبنلا!ذام يلصي ,ماق ىصقال ا دجسملا سو هيلعمنتا ىلص

 | برشفنبلل لحاف ل هرخ - الا ينو نبل مهدحا ي لامشلا نعرح لاو نيميل | نعايهدحا نيح دقب
 هي ودرع نباو ميع معئوباو ىلعي وياودمحا جرخاو*ةرطفلاتبص ا!حدقلاهعم ناك يذلا لاقفدنم

 ءاج مم سدقملا ثيبىلا ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلاب ىرسا لاق سابعا نع ةمركع قي رط نم
 لوقي اع ادم قدصنال نحن ساب لاقف مريعب وس دقملا تيب ةمالعب وهريسه ميد هليل نم

 رع ار موقت ةرج هل نري انفوخي لهجوب !لاقو لوج يبا عم مهباقر هنا ببر .دقا رانك اودترام ١

 مهأرب او ىسومو ىسعومانمأي فرب تسل نيعاي ؤرهتروص يلاجدلا ه ًارواوقزتوا دبزو
 ابن أك ةُعاقهينيعىدحا اناجيرقا اياذيئدهتي أر لاقم لاجدلا نعل و هيلعهنثا ىلص يبتلا ل ف ا

 نطيءرصبلا ديدح س ًارلا دعج ضي ا ىدع تي ًاروةرهت ناد ءادرع: :نآكيردبكوك

 برامىلا رظنا الف ميهاربا ىل !ترظنو قلحلا ديدترعتلا رب دك مد امد 1يىسوم ثني ًاروقلحخلا ا

 او ٠ هيلع تمل سف كلام ىلع ملسليربج لاق كيحاص وهن اك ح ينم هيلا ترظنال أهم

 جرخاو *ضيبالا تراجصلاو ةردك هيف ضايبةرسقلاو هيهةغلابم يناهيفلاو ةتجلا يظعلا

 لإ كاي أيل ايوا انلعج امَو ىلاعت هلوقيف سابعنب نع ةمركع قي رطنم يراخبلا
 جرخاو *:هب يرساةليل لسو هيلعهّقا ىلص ها لوسراهيرا 12 يعاي ةريع لاق سال سف
 سو هيلع هلا يلس ها لوسر لاق لاق سايع نب نع ةيلاعلا يبا نع داعق قي رط نم ناخيشلا
 ىسع تي رود ًاونشلاجرنمدن أك-أ دعجاال اوط الجر نارمس نب يسوم يبيرساةلي تيار

 ةيلاجدلا ونهج ن زاخاكلامك أردو ايون ّس . أرلا طب ضاييلاوت رجا ىل لا قلخعا عوب. م رمت |
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 هيود هرم نب و يتمبلاوهيف اربطلاورازبلاو يئاسنلاودمح ا جرخ اود« ىسوم يقل دق لسو هيلا ىلص

 لسو هيلع هللا ىلص هنلالوسر لاق لاق سابع ني |نعريبج نب ديعس قي رط نم حمص دتسب
 طقس اهدالوأو نوعرف تنب ةطشامأولاق ةحتارلاهذهام تلقف ةبيط ةحّتار يب ترم ىرسا ا

 ركللو أت لاق كيا برو كب رويبر تلاقييجلا نوعرف ةنب'تلاقق هللا مسب تلاقفاهدي نمابطشم
 ساخن نمةرقيب رماف هللا كب روي رمن تلاق يريغب ركل ل اقفاهاعدف مت تلاقييبا ريغ بر
 همأ اي ىقلاقف مهيفاعيضر غلب ىتح ادحاوادحاواوقلافاهدالواواهيف ىقلتل اهب رحا شت يمحاف
 جيرج بحاصو فسوي دهاشوا ذح راغص مموةعب را ملكت وفاق قحلا ىلع كنافىسعاقثالو
 حتي ذتسبل معنوي أو يفاربطلاو رازبلاو ياسنلاو ةبيش يلا نياودما جرخاو# يرمز ىسعو

 ةليل تراكام لسو هيلع هلا لص هللا لوسر لاق لاق سايعنبا نعىفوا نب قرارز قي رط نم
 هللا ودع هب رشاني زح الزتعمدعقف ”يبذكم سادلا نا تفرعو تعطق ةكمب تكصاف ىف يرسا
 يفا لاق وهامو لاق ممن لاف“ يشنم ناك له "”ىزهتسملاك هل لاقف هيلا س لج ىتح ءاجخ لهجوب ا
 نأ ري لف من لاق ادينارهظ نيب تعبص ام لاق س دقملا تيب ىلا لاق نيا ىلا لاق ةليللا بيرسا
 اممهتدحتا كموق توعدن!تيأ ارأ_لاقهيلاهموقأعد نا ثي دحلاو دحجي نا ةفاخعدب ذكي

 امييلا اوسلج ىتحا ٌؤاجو سل اجلا هيلا تمضقناف ي أول نب بك ينب رشعم ايه لاق معن لاق ينتتث دح
 نيا ىلا اولاق ةليلل!يإ يرسا يا لسو هيلع هلا ىلص هل الوسر لاف ينئت دحام كموق ثدح لاق
 هدي عضاو نيب نمو قفصم نيب نف لاق من لاق تين ارهظ نيب تعج< !مئاولاق سدقملا تيي ىلا لاق
 هللا لوسر_لاقدهيلا رفا دف نم موقلايفو دجحملا تعنت نا عيطخ.دواولاق اهتم هس أر ىلع

 دجتلاب ءيل تعبلا ضعب يلع سدتلا ىتح تعناتلزاش تعنا تيه ذف سو هيلعهلنا ىلص
 اما موقلا _لاقفديلا رظنا اناو هتعنف لاقع وا ليقع راد نود عضو ىتح هيلا رظنااناو

 سايع نبا نع بشوح نب ريش قيرط نمهي ودرمنبا جرخاو*باصا دقل هللاوف تعنلا
 ربخأأ 0 ىب تيسرسا ةليل تيتا سو هيلعمتلا لص هلا لوسر لاق لاق
 نبأ جرخاو*«ربكأ هللاو هللاال !هلاالوهلا دل او هلل! ناس اهسارغناو ناعيق ةدجلا نا كتما

 لعج ملسو هيلعملاا ىلص يبنلاب يرساال لاق سابع نب |نع ريبج نب ديعس قي رطنم هيودرم
 داوسب م ىتحدح ا مهعم سيل نييددلاو يبلاو موقلا مهعم نييبدلاو طهرل !مهعمنييبنلاو يبدل ابرع
 قفالادسدق يظعداوساذافرظناف كسار عفرا نكلو هموقو ىسوم ليقاذهنم تلقف يظع ||

 ' 0 7 9م َّ 1 لم
 يبنلا كما اهرسفي ةداتق ناكف هئأَقَل م ةي'رم يف كت الف ىلاعت لاقهلث | نهارا ّ 1



  قدافنخل كا

 نولخيديأفلا ثوعبس كتعما. نمءال وهي :وسوكتمأ هال وهيل ليقف ناجل ذو بناجلا اذنم |

 وهو ىموم لعرم سو هيلع ىلص يبنلا نا سايعنب!نعيفاريطلا جرخاو#باسح ريقب ةنجلا | ١
 ةالص نيس ةالصلا هيبن ىلع !ضرف لاق سابع نب انعدم! جرخاو »6 هريق يف ىلصي مئاق

 || هللا ىلص هلا لوسر تسع سابع نبا نعيفاربطلا جرخاو*+تاولص سما بلمج هيرل أف
 | دمحا جرخأو *«لالقلا لثمابقيت اذاف ىهتنملا ةردسملا تيبتنأ ىف يرسأ ا لوقي لسو هيلع ا

 +« لجوزع يلو تي أر لوقي ناكل سو هيلع ىلصهننا لوسر ناس ايعنبأ نع سيح دنسب 0
 لسو هيلع قا ىلص ادم نا لوقي ناك هنا سابعنب نع يحس دنس طسوالا يف يناربطلا جرخنأو | ١
 لاقدي رىلا دمج ر ظن لاق سابعنب !نعاضيأ جرخاو *هدا رغب ةرموهرصيب ةرمنيترمدب رع أد |
 ها ىلص دم رظدلاو يهرب ال ةلخساو ىسول مالكلا لمج من لاق ير ىلا دحر ظنهل تقف ةمركع ا

 ىسوم قطصاوةلماب ميعاربأ نطصا هللا نأ ظفلي ةيثورلا ب اتك يف قهيبلا هج رخاو» لسو هيلع
 مالكلاو يه ارباع نوكأ نوبحسمت اظفلباضي أ هجرخاو ةياورلاب ادم قطص اومالكلاب

 بْزَك [م ىنامتهلوق يف سابع نبا نع سم جرخاو+ سو هيلع لص دمهم ةي لاو ىمرل

 هيودرع يآ جرخاو # نيترع هداؤقب 57 لاق ىلا ::ءاَرَدَقَلَو ى ارم داوم

 جوجأأهو جوج يلا فيرس ليال نمي لسوهيلعلا سما لوسر لاق لاق سابع نع
 )1 سلبأ دلوومد أدلو نم ىصع نم عم .رانلايف مهفينوبجي نا اوباهدتدايعوهنلانيدىلا مهتوعدغ

 || يرسا الل لسو هيلع هل! ىلص يبنلا نا رم نبأ نعطسوالا يي اربطلا جرخا( رمك نبا ثيدح)
 | تناك لاق رمعنبا نعقهببلاو دوادوب أ جرخاو* لي ربج هلبعت هب لزنف ناذال اب هيلا يسوأ هي

 | لزب مف تارمعيس بوثلا نملوبلالسغو تارم عبسةب انجل نم لسغلاو نسمح ةالصلا |
 لوبلا لسغوةرم ةبادجلا لسغوأسح ةالصلا تلعج يتح هب رل ًأسي لسو هيلث يلصهلثالوسر | ْ

 || هدج نع هبي نع ب يعش نب هرم ن عدي ودرمنبا جرخأ ( ورم نبا تيدح ) ةرمبوثلانم | ا
 | جرخاوم ةنسب ةرججلا لبق لوال ا عيب درهش نمةرشع عبس ليل لسو هيلعما ىلص يبنلاب يرسا لاق |
 ا | ةتسب هرجاهم لبق سو هيلعما يلص ىبنلاب ييرسا لاق ى دسلا نع جرخاو«هلثم ةورعنعيقبجبلا ا
 || ا لاقدوعسم نبا نعيفادمملاةرمقيرطنملسمجرخا (دوعسمن با ثيدح ) ارهشرشع |
 ظ ام ظفل يفودب دمصي امىعتتي اهيلاو ىهتنملاةردس ىلا ىمتناف لسو هيلع مثلا ىلص هللا لوسرب يرسا | ١

 ا ىثفي : ذإ ضيقي قحاهقوف نم هب طبودام يعتني يلاواهتم ضبقي تح حاورالانمدب جري | ١



 2ع
 تاواصلا ملسو هيلع مقا ىلص هلا لوسر يلمعاو بهذ نم شارفاهيشغلاق ىَتَي ام ةردسلا
 «| فيس ةفرعنبا جرخاو+ تاق اشيش هتما نم للاب كرشيال نمل رفضوةرقبلاةدوس ميتاوحو سما
 هللا لوسرلاق لاق هيب !نعدوعمنبهلثادبعنبةدييع قي رط نمرك اسعنب او ميعن وبأوهئزج
 | انب يوبيقاطنأ م هيلع ىف لخبلا نودو راما قوفةبادب لي ربجوفاتا لسو هيلعهللا ىلص
 :أ انررمىتح هيلجر عم هادي توتسا طبه اذاوهيدي عم كل ذك ءالجر توتسأ ةبقع دعصالك
 | انمفدذ هتلضفو هتمركا هتوص عدري و لوقي وهو : اود لاجر نمدن اكعد اطيس لاو لجر
 يبرعلا يمالا يبدلاب ابحرم لاق د1 اذه لاق ليروجاي كعما ذه نم لاقف مالسلاا درفانلسف هييلا
 تلق نار من ب ىسوما ذهل اق لي ربجأي ا ذه نم تلقفانعم ددأ مت هتمال حنو هب رةلاسر غلب يذلا

 | مث« هتدحمل فرعدقللا نالاق هب ر ىعهنوص عفري وتلق كيفدب ر بتاعي لاق بتاعي مو
 ميهأربا كيب ا ىلا دمع! لي ريج يل لاقف هلايعويت اهتنت جرسلا احر ن اكةرججش لان وبرم تح انعف دنا
 دما كنيا اذهلاقلي ربجاي كعماذه نم ميهاربا اقف مال لادرق هيلعانط هيلا انعف دف

 | كتتما ناو ةليللا كب رقال كنا ينناي هتمال صنو هب رلاسر غلب يدلا يمال يبلابابحرم لاقع
 !| ىتحابسف دبا ٠ لعفاف كتمايف ابلج وا كنجاح نوكتن أ تعطتسا اًذافاهغعضاو مالا رخآ

 ! ءاينالا تناكيبلا دجحملا باب يف يتلا ةقلحلاب ةبادلا تطب رف تلزدف ىصقالا دجسملا ىلا انيبتتا
 نم ريس كب تيت أ مدجاسو مك رو مئاق نيب نم نييينلا تفرعفدحسملا تلخ د تاهبطب وت
 ةالصلا تقام ةرطفلا تبصالاقو يبكتم لي ربج برضف تب رشف نبللا تذخاف نبلو لسع
 | قيرطن م هححتو < اللاو رو نم نب ديعسو هجام ني اود ا جرحاو+اتلبقافانفرصن م مهتمماف

 أ ىسومو ميهارب يب ىرساةليل تقل لاق سو هيلع هنا ىلص يبنلا نعدوعسم نب نع ةرافغنبرث اوم |!
 !(لاقف ىسوم ىلا عرما ؟ودرفاهبيل لعال لاقف يهارب ىلا مرما اودرفةعاسلاما اوركأذتم ىسيعو |إ

 | يبر“يلا ديعابفوهثاالا دحا أه ملعي الفابتبجواما_.لاقد ىسيعملامرما اودرهاهبيل عال
 أ نايف ؟راذا هللا هك ريف صاص لا بوذياك ب اذيق ًاراذاهناييضق يعمو جراح لاجدلا نأ ا

 ممدالب ىلا سانلا عجري مت هللامهككبيم هلتقاف لاعتفارفاك بخ نأ لسمأي لوقي رسستلاو رجحلا |
 نوت يال عدالب ن "وطيف نولسدي بدح لكن م مهو جوج أمو جوج أي جرحي كل ذ دعم مهناطواو
 هللا وعد أف مهنوكشبف يلا سانلا مجري م هويرشالا ءامىلعفثمو ريال موكله اال ءىش ىلع

 ىقتح م داجا فرت رطملا هللا ل زنيف مهحي رنتن نم ضرالا ىوجت ىتح مهتي وميكلبيفمهيلع ا
 د | يردب ال <رنملا لماهلاك ةعاسلا نا كل ذك ناك اذا كللذن ا يب ر يلا دهعام ينفرحيلا يف

١ 



 ديك س00 وع
 ةماسايبا بث راحلاو ىلعي وباو رازبلا جرخأو * اراهن وأاليل اهتدالوب موج ىتم العا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق دوعسمنبانعةمقلعىي رطنم رك اس عنب او يعن وب اويفاربطلاو
 راسفءادي تعاترا طبهاذاوهالجر تعنترا لبج ىلعىلا !ذاهتيكرف قاريلاب تيتا ملسو هيلع
 هذهو رانلا ضراكلت لاق لي ربجتل أ فةبيط هايف ض را ىلااميضقامت ٠ ةتنم ةمج ضر! يقانب

 | اعدو يحرف ده كوخا لاق كعمل ريجاي اذه نمل اقف يلصي تاق لجر ىلع تيتادةدجلا ضرا

 ١ تمعسف انرسف وسع كوخأ اذهلاق لي ربجأي اذه نم تاقفرسلا كتمال لسلاقو ةكربلاب يل

 لاقو ةكربلاب يل اعدو لسن دمج كوحا اذه لاق كعماذه نم لاقف لجر ىلع انيتافارمذتواتوص
 يلع لاقهرمذتن اكن م ىلع تلق ىسوم كوحا اذهل اق لي ربجاي اذه نم تلقرسبلا كمال لس

 || اذهامتلقف ءاوضاو حيباصمتي أوف انرست ٠ هتدحف :رعدق من_لاق هير ىلعأ تلق هبر
 انيصمّةكريلاب يل اعدو بحر فاهتم تون دف اهنم ندا يهارباكيبا ةريفش ذه لاق لي ريج اي

 ديهسملا تلخد مث ءايبنالا اهبطيرت ىتلا ةقلحلاب ةبادلا تطبرف سدقملا تبي اديتأ ىتح
 هبودرعنباوهتسحو ىذمرتلا جرخأو* مهب تيلصف مس ل نمو هللا مم نم ءايبنالا يلت رشنف

 تيقل لسو هيلعهقاىلص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نبأ نع_:رمجرلا دبع قيرط نم
 ةبرتلاةبيط نجلا نان مريح أومالسلا ينمكتما'ىرق أ دمساي لاقفي يرساةليل يهاربا
 ةوقالو لوحالو ربك اشاوهشا الاهل الوهن دج او هنأ ناجساهسارغناوناميقاهناو هاملاةيذع
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 "| هبر تاي !نمك اًردهتأ ىلاعت هلوق يدوعسم نبا نع دز قي رط نم سم جرخأو عساي الا
 0-لا ص .ء 3 هم

 نعدز قيرط نم ميعنوباو قهيبلا جرحاو * حاج ةئاهسهل ليربجى أرلاق ىريكلا
 5 . _ 8. 0 ىلا ل ل

 ب أد لسوهيلءهللا لص هللا لوسر لاقىرخ أ هَ 56 ار َدقلَو ىلاعت هلوقي دوعسم نبا

 ا جرحاو#توقايلاو ردلا ليواهتهشي رم رتتني حانج ةئائس هل ىهتملاةردس ددعليربج
 1 . 0 ل 0 هام

 | ىرجلا هبَر تاي نم ىَأَر دَقل ىلاعت هلوق يدوعسم نبا نعة مقل قي رط نمىراخإلا
 !| عئاقزباورازبلا جرخا(ةرارزنبدمسا نب هللا دبع تي دح)قفالا الم دقرضخ اهرفرى أر لاق
 أ ي :رسأةليل لسو هيلع هننا لص هلئا لوسر لاق لاقةرارزنب دعسا نبهللا دبع نعيعدع لربأو

 ماماونيلسرملا ديسكنا اثالث تيطعاوارون ول العي بهذهشارف هلو نم رصق ىلا تيبتناج

 ا هل ول نم صفق يفي يرسا ظفلب ركاسعنب او ىوغبلا هجرخاو ٠ نيلحعملارغلادئاقو ._-ريقتملا
 ١ يناربطلاو هننسيف روصدم نب ديعس جرخ' (ياهلا طرق نب نمحرلا ديع تي دح) بهذ نم هشارف ١
 و - جبس تح ب م وه هي ل تآآل



 ةليل ملسو هيلع هلأ ىلص هللا لوسر نأ طرق نينه را ديع رع ةفرعملا يف ميعنوب أو هيودرمنبأو

 هياراطفهراسي نع ليث كيمو هني نع لي ريج مزمزو ماقملا نيب ناك ىصقال ا دجسملا ىلا هب يرسأ

 تحس ريتتك يبست عم ىلعلا تاومسلا يفاح يبست تععم_لاق عجراطف لعلا تاوعسا غلب تح
 ىللاعتو هناحيس ىلعال يعل ناس الع اسمي ولعلا ىذ نم تاقفشم ةياهملا ىذنم ىلعلا تاوعسلا

 هللا لوسر را لاق ةيفحلا نيد قيرط ٠ ميعنوبأ جرحا ( بلاطييجلا نب يلعشيدح)
 ماقف اكلم هللا تعب وهب فقو ءامسلا نم ناكم ىلا يعتناف ءامسلا ىلاهب جرع ا سو هيلعهلل أ ىلص
 قدص هللا لاقفربك اهلل ربك اهل اكالملا لاقف ناذال اهلعهل ليق كلذ لبق هماقاماماققم ءامسلا نم
 اناالأهلا الهلا انأيدبع قدصمّنلا لاقف هّناال !هلاال نا دهش ا كلملا لاققربك آل اهنا يديع
 هتنمتت! اناوهترتحا اناوهتلسرااب!يديع ق دص هللا لاقههث 'لوسرا دهن ادهشا كاملا لاقف
 ةرافك تناك ابستحاهاتا نف حو تضيق ىلا اعدي دبع قدص هنا! لاقف ةالصلا ىلعيجلاقف
 اهتيقاومواهتدعواهتضي رفتقا انا يدبع قدص هللا لاقف حالفلا ىلع يح كاظف ا لاقف بنذ لكل
 + قلو ارئاس ىلع هفرش هل يتف ءامسلا لعام ًاهمدقتممدقل سو هيلع ىلصننا_ كوس ءرل ليقُم

 ع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو -رنا يلع نعهن اب نع يلعب دي زقيرط نمهي ودرمنب ا جرحاو
 هللا لوسر_لاق لاق يلتنع هي ودرعنب ا جرحاو*ةالصلا هيلع تضرفو هب يرساةليل ناذالا
 ٠ ةماجحلاب كلتمأ سم اولاقال اي يىرسا ة لال ةكتالملا نم الام ىلع تيررمام لسو هيل عمنا ىلص
 (باطحلا نيرمت تي ادح) سا عنب ١ثي دح نم هي وورمنب او هحص# وم اطل اودماهلتمج .رحآو

 بكل ل اقف سدقملا تيب ترك ده ةيياجلاب رك اطملانيرمحن امد 1نيدييعن عدا جرخا |

 ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسرر ىلص تيح يلص' نككو ال لاق ةزغعصلا فلخ لاق يلصا نا ىرت نيا
 ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرب يرسأ لاق رمت نعي ودرم نسا جرحاو* ىلصف ةلبقلا ىلا م دقتف
 قيراح نم هب ود رمنبأ جرخأو* ههجو يف يضغلا ف :رعي سب اعلجراذافرادلانزاخاكتامى أر

 تيلص سو هيلءهنئا ىلص هللا لوسر لاق ىلاق باطحلا نب رمت نعديبان عن م-رلادبعنب ةريغملا
 لسلا تلوانتفة الث ةين ادعم مئاقكللم اذافةرزطعلا تلد تدجسمل امدقم يف ب يرساةليل
 رخل آلا نميبرشا لاقف نيل وه اذاف تي ور ىتحهدم تب رشفرخ- آلا تلوادت محاليلق هنمتب رشف
 قلطنا مادبا ةرطنلا لعشتما عمدجت ملا ذه نم تب رشولكتااما لاق تي وردق تلقرمحوهاذاف
 ثيدح )رخل اهبناج رع تلوحت امو ةجيدخ ىلا تعج ةالصلا”يلعّسضرفف ءامسلاا ىلا يف
 نا هث دح ةعصعص نب كللام نأ سن أ نع ةدأتق قي رطزمناذيتلاو دما جرحا(ةعصعص نب كلام

 رحيل ايف ةداتق لاقاع رو ميطخلا يفانااجيب لافي يترسا ةليل نعمت دح سو هيلعهننا ىلص هللا يبن

| 
| 



 مايا

 ا هرحن ةرف :رغث نم ىوارل! لاقهذهىلاهذهنيب امق قشف لوقي هتمعمو لاقدقم تأ ايناتا ذااعحطشم |

 مث ٠ ديعا ٌمىشح م بلف لضفان يي وام بهذ نم تسطب تيت م ىلق جرختساف هتر عش ىلا
 هفرط ىصقا دنعهوطح عدي قاربلا وهويوارلا لاق ضيبأ راجلا قوفو لغبلا نودةبادب تيتأ

 ليقلي ربجلاق اذ هنم لوقف متفتسافايندلا ءامسلا ىف! ىتحلي ربج يب قلطناف هيلع تلم
 ا !ذاف تصلح الف مستفم هاج ء ىلا منف ةيايحر لبق معد لاق هيلا ل ا!سرأ دقو يد لاق كس نمو

 د يبلاوهلاصلانبالاب ابحرم لاقت مالسلادرف هيلع تلسف هيلع سف مد !كوبأ اذهلاقفمدا اهيف

 ا لاق كعمنموليق ليربج لاقاذه نمل يق حئفتساف ةيناتلا ءامسلا تأ قح يإ دعص م حلاصلا

 ا اهو ىسيعو ىبحي اذا تصامح الد يتفق ءاج ءيجلا معتف هبابح رم ليق من لاق هيلا لسرادقو ليقدم
 || ٠ طاصلايبلاوهاصلاحالابابح رمالاقمتا دره تلت امبيلع لسف ىسعو ىبحي اذه لاق ةلاحلا نبا

 1| دقو ليق دم لاق كلعم نمو لق لي ربج لاقا ذه ىم ليق حتفتساف ةملالا ءامسلا ىلا يبدعص م ا

 || ففسوي اذه_لاةمسوياذ! تصلخ الف متفق ءاج ءىجلا سنف هب يحرم ليق معن لاق هيل! لسرأ ا

 ءامسلا 3 !ىتح ل دعصمت ٠ حلا دلا يبنلاولا ىلا الاب ايحرم لاقت درف هيلع تطسف هيلع سف

 || منلاقهيلال سرا دقو ليقدم لاق كعم نمو ليق لي ربج لاق اذه نم ليق جتفتساف ةعبارلا
 ِ هيلع تلسف هيلعإ ف سي ردا ذهلاق سي ردا اذا تصلخ الد ستفف اج ء ىجلا منع هب ابحر م لبق

 |١ نمل يق ستفعساف ةسماحلا ءامسلا ف أ ىتح يب دعص نه لاصلا يبنلاوحلاصلا خال اب ابحر م لاق تدرف
 ءيجملا متفدب ايحرم ليق منلاقهيلا لسرا دقو ليق دمحم لاق كعم نمو ليق لب ريج لاقأذه

 حلاصلا حالا ابحر مل اق متدرق تم-# هيلع سف نوراعا ذه لاقن وراه اذاهتصلخ الف حتفف ءاجأ

 كعمزرمو ليق لب ربج لاق اذه نهيق حتفتسافةسواسلا ءامسلا ىف !ىجح ل دعص مت طلاصلا يبنلاو

 || لاق ىسوماذاف تصلخ ايلف مف ءاج ء يجلا عنف هبايحرم ليق معن لاق هيلا لسرا دقو ليقدم لاق
 || ليق ليق ىب هتزواج الف طاصلا ينلاوهاصلا خالابابحر م لاق تدرف هيلع تلف هيلع سف ىسوم اذه
 | م٠ ىتم!نمابلخ ديامثرثكأ هتمانم ةدجلا لخدي ىدعب تعبامالغنال يبا لاق كيكبي امهل
 || دم لاق كعم نمو ليق لي ربج لاق اذه نم ليق لي ربج حتفتساف ةعباسلا ءامسلا ىلا ب دعص

 اذعلاقميحاربأ اذاق تصلخالف سعفف هاج ع ء ىلا معتفدب اي ايحرع ليق منلاق هيلا ثعب دقو ليف

 تعفرمم ٠ حلاصلا ىبلاوحلاصلانبالاب ايحرم لاقفم السلا درف هيلع تلج -فهيلع سف ميهاربا كوبا
 ىعتنملاةردسه ذهل اقةليفلا ناذ [لثم اهقرواذاو رجم لالقلثماهقبن اذافىعتنملاةردس ىلا

 نارهنف نانطابلا اما لاق لي ربجاي ا ذهامت لقف نانطاب نارهتون ارهاظ نارهن راهناة عب را اذاو
 فلا نوعبس موي لكهلخدي وه اذافرومس لا تدبلا يل مفر مث تارفلاو ليبلاف نارهاظلااماو ةنجلا يف

 و ل يي م يل 558



 هي
 أ اهيلعتن يتلا ةرطفلا لاق نبللا تذحاه لعن ءاناونبل نم ءان اور جنم ءاناب تيت 1م. كلم
 ترم لاقف ىسوم ىلع ترف تعجرف موي لك ه الص نيس - تاواصلا "ىلع تضرو م ٠.كتتماو
 دق هللاويفاو موي لك ةالص نيس عيطتسنال كتمانا لاق موي لك ةالص نيسمحب ترما تلق
 فيقتقلا هل اساف كبر ىلا عجرراهةجلاعملا دصا ليئارسا ينسب تجلاعو كاليق سانلا تب وج
 تعجرع ارشع ىنع عضوف تعجرف هلثم اقف ىسوم ىلا تعج رفا رشع ينع عضوف تعج.ر ف كنمال
 يىنع عطوف .تعجرف هل شم لا قف يسوم ىلا تعجرهارشع ىنع مضوه تعجر ف هل تم لاقت يسوم ىلا
 مويلك“ تاواص سمح ترماف تعجرو هلثم لاقف تعجرف موي لك ت اواصرشعب ترمأأد ارشع
 عيطتستال كتما نا لاقموي لك تاولص سمخج ترم !تلق ترم أ مي لاقفىموم ىلا تعجرف
 ىلا عج .راف ةيلاعملا دشا ليئارسا ىب تجلاعوكليق سانلا تب رجدقيفاوموي لك ت اولص سه

 الف لاقل ساو ىمرا كلو تييقسا تحف رتل أس تلق كتمال مينحتلا هلأساف كبر
 ىبانءأ جرحأ (بويأجلا تي دح )* ىدأدع نع تفمحو ىّتصي رثتيصمأ دافني ينادان تزواج

 ىلع رمي يرسا ةليل ل -وهيلعمثا ىلص هللا لوسر نا يراصنالا بوي ايبا نعدي ودرع نياو متاح ٍ
 اهضراوةيرطاهتب رت ناف ةنحلا سارغنماورتكيلد كتتما رم ميعاربا هل لاقدماللسلا هيلع يهاربا ||

 ثيدح) هللابال ةوقالو__لوحال لاق ةنملا سارغامو لسو هيلعملن ا ىلص ىبنلا هل لاق ةعسأو

 ناو عناق نياويئارطلا جرحا ( ءارخلا يبا تيدح) رذيبا تيدحءانتاي يت ًاي(ةيحيجلا |
 اذأف ةعباسلا ءامسلا ىلا يف يرسا ال سو هيلعمسا ىلص هنن لوسر لاق لاق ءارخلا يلا نعدي ودرم

 م ناذيتلا جرحا ( رذيلاتيدح) هللا لوسر دمج ههاال اهلل نيالا سرعلا قاس ىلع |

 ملسو هيلع ىلص هلا لوسو نا تدحي رذ وبا ناكلاق سس !نعيرهرلا نع سوي قي رط
 نم تسطب ءاح ترمز اه هلسغتيردص جرف لبرج لزتد ةكاناويتبب فقس جره لاق
 تجامع *امسلا ىلا يف جرعف ي ديب فحامت ٠ هقبطامتيعر دص يف هغرداف دامو ةلكح ءىلتمم بهذ
 من لاقدحا كم٠ لهل اق لي ربج لاق اذهنم لاقحتما ءامسلا زاك لي ربج لاق ءامسلاىلا

 نعوةدوسا هنيع نعدعاق لجر !ذاوايدلا ءامسلاابولعحمتفالد معن لاق هيل! لسرا لاق دقت يعم

 نبالاوملاصلا يبنلابابحر ملاقف يب هلامث لبق رظناذاو كس هنيمي لبق رظناذاف ةدوساهراسي
 نيعلا لهاف هينب مسن هلامت نعو هنيع نعةدوسال اهذهو مد !لاقاذهنم ليري+ تاقحلاصلا

 | هلامث نع رظناذاو كحسهنيك نع رظناذاف رانلا لها هلام نعيتلاةدوسال اوةنجلا لها مهنم
 لاقحتفف لوالا هل لاقالخماهمنزاح هل لاقفحتفا اهنزاخللاقف ةيناثلا ءامسلا ىلا يب جرعمت 3 ٠

 ارباو يسيعو يمومو سي رداومد !تاوعس'!يدجوهنا ركذف نا ملزانم فيك تدثيطو ميه 3



 طل د
 ا يبلا لاقنالوقباناك ه_راصنالا ةيح آبو سابع نبانأ 6 .رح ني يفربخاف يي ءرهزلا لاق
 لاق سنأا_لاقمالقالا فيرص هيف عما ىوتسمل ترهظ حيف جرع ل سوهيلعما لص

 ىلع تررم ىتح كالذب تعجرف ةالاص نيسمح يتمأ ىلع هللا ضرف لسو هل عهلنأ ىلص هللا لوسر
 قيطت الك تما نافكلب رىلا عجراق لاقة اللص نيسمح تلق كتمآ ىلعهنلا ضرفاملاقف ىسوم |[

 عجرا لاقق ىسوم ىلا تعجرف جيدا لوقلا لدبي ال نوسم- يشو سمح يف لاقف تجر فشلا
 ال ناولا اهيششف يحتنملا ةردس ىلا يب ىهتن ا ىتح يلق لطنا متي رنم تيحتس ا دق تاق كلب رىلا

 جرخاو*بابقلا ذبانجلا «كلملا اهبارتاذاو ءول لا ذبادج اهيفاذاف ةدجلا تلخداٌميشاميردا
 ىلا ارونتي ارلاقكب ردي 1 لهو هيلعمثلا ىلصدتلا لوسدتا ًاسلاق رذياع نعلم

 نم ركأسعنباو قويبلاو هي ودرمنبا ومتاح يبا نباو ريرج نبا جرحا (ديعس يبا تيدح)ءارأ
 نع ثدح هنو هيما ىلس يلا نعيردخلا ديس .نعي ديلان وراهيتا قيرط !

 ائيشرا لف تظقيتساف ينظقيافت آيفاتا ذا مارحلا دجسملا يف ءاشعمئانانا اهييب لاق هب يرساةليل
 ,اودب ههبش ين دا ةبادب انا اذا ريس اج الخ وح يرصب هدعيتاف لاس ةةيكرألا اذاو |
 دم ددعهرفاح عقي ( يلبقهبكرت ءايبنالا تناكوقاربلاهل لاقي نيدذالا برطضم مملاغب هذه |

 | اعدت هيجا علا | اسافر ظنا دمعاي ينمي نععاديفاعد ذا هيلع ريسأ انا انيبف هتبكرفءرصب
 | اهيعا دذ نع ةرساح أر بانا !ذا هيلعريساناانيبف هبجا لفشل ”سايفرظنادهتاي يلام شن ععاد ْ
 تيب تيتا ىتحابهيلاتىفتلا مفشلل أ سايفرظن ادماي تل لاقمهشنأ اهقلخ هني زلك_:مماهيلعو |

 | رمح اهدحا نيئاناب لي ريجيفات واهباهقتوت ءايبنال تناكيلا ةقلحلاب يب ادتقثوام سدقملا |

 || ربك هللا ربك اهلا تلقف ةرطفلا تيص! لي ريجلاقفرجلا ت تكرتوندللا تيرشفنل رحآلاو ْ
 يرظنا دمصاي ينبمي نع عا ديفاءوذأ ريس ١ انا انس تلقاذه كلهحو يفتي اراملي ريج لاقف

 ريسأ انا اتيبو تلقك تما تدوبتل هتيجا ولكنا امادوبيلا يعاد كاذ لاق هبجا ملفكلل سا ا

 ْ وأ كنا امأ ىراصتلا يي ادك اذ لاقهبحأ لفشل نأ يرظنا دماي ىراسي نع عادهفاعدذا

 | ةنيز لكن مابيلءاهيعارذ نعةرساح ًارمابانأ اذا ريسا انأ اهيبه تل اة كلتما ترصدتل هتبجا ٠
 | ايندلاكتما تراتحالابتبجا ولكنا اماايندلا ثالتلاقاهبجا ملهشلا اسايفرظنادمصاي لوقت |
 جارعملاب تيتأ مٌمنيتعكر ادمدحاو لكى صف سدقملا تيب لب ربجوان!تلخ دمت ةرخ آلا ىلع |

 قشي نيد تيملا تي ًاراما جاارعملا نم نسحا قئ الحلا ري ىلفمد : آينبحاورا هيلع جرعت يذلا
 أ وهو ليعامما هل لاقي كلانا اذاف لي ربجوانا تدعصف جارعملاب هبجع ءامسلا ىلا اعاطءرصب
 ا لب ريج حمفتساف فلا ةئام» دنج كالم لك عم الم ىف نوعبس هيدي نيب ايندلا ءاممبحاص



 انا اذاف منلاقديلا ثعبدقو ” ليقدم لاق كمم نمو ليق لي ربج لاق اذهنمليق ءامسلا باب ا

 ةبيطح ور لوقيف :نينمملا هت رذ حاورا هيلع ضرعت هتروص يلم هقلخ موي هتشيبك مد |! :
 || سفنو ةثيبخ حور لوقيف راجنلا هتي رذحاورا هيلع ضرعت منيل يفاهولعجام ةييط سفنو |
 سان اهديعنتت أوحور ادقمحلاهيلعةنوخايامأ اذا ةبينه تضم مت ٠ نيج يف اهولعج-أ ةشيبخ :

 مارحلا نوت ايولالخلا نوكرتي نيذلا كتمان م ءال وهل اق ال رهن ملي رعجاي تلقاهنم نولك أي
 ةعاسلا مقثال مهللا لوقب رح مدحا ضبنالكت وبيلا لاثما مهنوطب ماوقان |ذاف ةهيتهتضم مث م

 ؛ لي ربجاي تلق هلا ىل !نوجتتن مهتمعسأ موطتفةلبأسلا“ يجتث نوعرف ل 1 ةلباس ىلعمو

 ٍ يذلا ءوهيامك الإ توب نوموقي ال ايرلا نولكح أي نيذلا كتمان نمءال رزه لاق ءالاه
 دعم ل ماتا ماو كسي

 | مسفتق لالا رفاشك مهرفاشمماوقاب انا اذاهةهيعهثصم# لان نم ناطيشلا هطبخمب

 *ال وه نم لي ريجاي تلق هللا ىلا نوهت مهتعمسفميلوأسأ نم جرحي مارت نيههمقلي و مههاوفأ

 ْ يف نوكيا ملط أ لاوم ًانولكح ًايَنِذَّلَأ كتما نم ءالاوه لاق
 ءاسنو نهي دشب نقلعت ءاسباناا ذاع ةبيده تضم ٠ !ًريعس رولصْيَسَو ارا يبت وأطب
 || ءال وه لاقءاسنلا ءال ٌره_: رم لي ربجاي تلقدللا ىلا نحجت نيته سف نولجر ان تاسكتم
 نومقليف معللا مهب ونج نم حطقي م اوقابانا ن0 نحدالو!نلتقيو نينري يث اللا

 نوزامملا ٠ال ره لاق ءال رهن م ليربجلي تلق كييخا ىل-.نم لكسح أت تنك 15 لك هل لاقيف
 أ( لففدق هللا قلخأام_:رسحا لحربانا !ذافةياثلا ءامسلا ىلا اندعصم ٠ نوزاكلا كتمانم

 اذهلاق اذهنمليربج اي تلق بكاوكلا رئاس ىلع ردبلاةليل رمتلاك نسما يف سانلا
 اذاف ةثلاثتلا ءامسلا ىلاتدعصمت ٠ "يلع و هيلع تأ نتايسق هموق هوم رفث هعموفسوي كوخأ

 ةعبارلا ءامسلا ىلا تدمص مت ٠ يلع اسوا بيلع تلسف !.بءوقنم رفن ايهعمو ىب دعو ىبحيإ انا
 ءامسلا ىلا تدعص مث ٠ يلعلسو هيلع ليسف [يلع اناكم هلا همقردق سي رداب انا !ذاف

 هئرس برشت هتييخ داكت ءادوس اهيفصنو ءاضيب هتيحلافصنو تروراهب انا !ذافةسماخلا

 نءرفن هعمو :رارمع نب ن وراه اذه هموق يف برحنا لاقاذه نم لي ربجاي تلقاطوط نم
 نارمت دلي ىمومب انأ اذاف ةسداسلا ءامملاىلا تدعص مث "يلع سو هيلطعتملسفا هموق |

 معزي لوقي وهاذاو صيرقلا كرودمرعُم دفن ناديش هيلعناكو أ رعشلا ريشك مد؟ ١لجر م

 كوخا اذهلاقا ذهن ملي ريجاي تلق ينمثا لع 2 اذه لب اذه نم هللا ىلعم ركافاس الإ |



 يل وع

 انا !ذاف ةعباسلا ءامسلا ىلآت تدعصم + "يلع اسو هيلع تملسف هموق نمرفت هعمو ن أرمح نب ىسوم

 يلليقف " يلع لسو هيلع تمل ف هموق مرفت هعمو رومسملا تييبلا ىلا هرهظادتسم ليلخلا يهارباب |
 رطشو سيطارقلااهن أكض يب بايت مهيلعرطش ني رط ش يتماباذاو كما ناكسو كنا كم اذه ْ

 | بجو ضيبلا بايثلا مهيلع_:ريذلا يعم لخدو رومملا تيبلاتلخدف دمر باث مهيلع ١|

 || تيبلا يف نيدماوملا نم يعم: سوانا تيلصفريخ ىلع مودمر ب ايتمهيلعنيدلا نورخ آلا
 | ال تال ملا نوعبس موي لك هيف يعي رومسلا تيبلاولاق يعمنمو انأ تجرخمت رومعملا
 || هذه ىطغت داكتاهنمةقرو لك اذاف ىهتنلا ةردس ىلا تعفدمت ٠ ةمايقلامويىلاديف نودوعي |

 ا لاقي رخآألاو رثوكلااهدحا :نارهن اهنم قشنيف ليبسلسامللاقي يرجتنيعاهيداذاو ةمالا
 أ| ينتلبقلساف ةنحل ا ىلات مف دينا رح ًاتاموينذ نم مدقث «يلرغعه هيف تلستغاف مل ره هل

 | نسخ سماع اذاو ةتراح نبدي رلت لاق ةيراجاي تما وأ 1 تلقف ةي راج

 | اهنامر اذاوىفصم لعن م راهناونيب راشللةدل ره” نمراهناو هبط ريغتي مل نبل نم راجتاو |
 هرجردملا بس غاي اذعرالا ”يلع ضرع ٠ هذه اه اك اهريطبانا اذاوءالدلا هناك :

 ا متنملا ةردسىلا تعفديلا م يودتقلغا م اهتلك ال ديدحخل اوةراحملا هيف رطوا هيمن

 || ”ىلع تضرفوكت الملا نمكلم ةقرو لكى عل زنو ىف داوأ نيسوق باق هديب و ىي ناك ينانغلف
 .| اذاف ةنسحمشلل تيتك اهلمعت لف ةنسملاب تممحاذا رشعةيسح لكي كلل لاقو ةال د نوسمح
 ةئيسك يلع تبعك اامع اذأه ب تكتملابامت مو ةئيسلاب تممها ذاوارشع كا تدتك اهتامع
 كيب ملا حجر ١ لاقة الص _ريسمخم تلقكب ركرمأ ملاقف ىموعملا تعفدم - ةدحأو

 ىتمأ نع عفح براي تلقه يب ر ىلا ت ءجرف ةكلاذ نوقيطي ال كتما ناف كتمال فيدل هل ًاساف

 ْ يفادانفاسم اهلعج ىتح يب روىسوم نيب فلئحاتلز افارششع ىنع عضوف مالا ف عضا اهنأف
 ىلاتعجر متاحلاتما رشع ةدسح لاكب مهتيطعأوي دابع نع تمفخو يتضي رف تاه دنع كلم

 دقت لقكتمال فيغتتلا هل ا ساف كب رملا عجرا لاق تاولص سمن تلق ترما جب لاقف ىموم
 سدقملا تبي ةحرابلا تينا يلا بئاججلا مريح ةكب حبصا عت ديت تح ير ىلا تعجر

 ريعب مربخاف لاق دمج لوقيامم نوبجتال أ لهجوبالاقفاذكواذكت يب رع ءامسلا ىلا يل جرعو

 | ددعاهتي ار تعجراط ترفناهناو اذكو اذك َناكَم يفاهتي أر يدعم يف تناك أ.لاق شي رق
 فيكف سدقملا تدب سانلا معلنا لج .رلاقفا ذك هعاتمواذك هريعب ولج لكب مربخاو ةبقعلا
 رظنف سدقملا سبب لو هيلا ىلص هنا لوسرل عفرف لبجلا نمدب رقفركو هتئيع ف كو م وادب
 رخاو# تقدص لاقف انك لولا نمدبرفو اذك هتثيهوا ذك ارانب لاقفديلا



 اب تدرعيل ي يرسا ا. لسو هيلع هنأ ىلص هللا لوسر لاق لاق ديعس يلا نع ةرضن با قي رط
 ' رخام رف ذأ هكسسم أذافدتب رت ىلا يدب تب رضفكب رك اطعا يذلار وكلا اذهل ب ريج لاقت
 ٍ درع بيرس ال سو هيلع هللا قص هللا لوسر لاق لاق ديعس يهل نع ةرضن يب نعرخل أ هجو نم ١

 ١ الرس لاق لاق ديعسيبأ نع ةمهقلكي قيرطإرم هي و درم نب أ جرخأو*هربق يف بصي ماقوهو ىسومب ٍ

 | يباتيدح) محاسب تي ار: سدبعا وهو يرساةليل مهارباتي ايو سوديلععا لم ا

 ةيحد ملسو هيلع هللأ ىلص هليأ لوسر ثعب لاق يلخرقلا ب مك نب همت نإ نع ميعنوبأ جرح '(نايفس ا

 !! هلالوسردم نمباتكلا يا ذافناج رتلااعدف صمحب هيقلف هعمهيلا بدك ورصيقملا يبلكلا |
 ا رصيق كامسوك البق هسفدب ادب لجر باتك يرظنن لاقو هلا بضغقمورلا بحاصرصيقملا |
 : قرخت نأ ديرت ؟نونجريغص ما تطعامهللاو كن ارصيق هل لاق كل «كلركذيومورلا يبحاص |

 ينءاهب ادبي نا قحا هسفنف لوقي اك هللا لوسر ناكّنأ يرمءاف هيف رظنا نا لبق لحر باتك< |
 (أ ءاش وويل مزطمتا نكلومبكلما امومهبحاص الاانا ام قدص دقل مورا ابعاص فامسناكن 1و

 جرم ني سعدب رشب يذلا اذه نظال يفامورلارشعمأي لاقو باتكلا رصيق ارق 2”يلعمهطلسا |
 .أ لمجيل هللا ناك ًاماولاق يدي ىلع الاهووض لعق سبال يسفن همدخ | ىتح هيلا تيشموهدنا !ءاواو |ءاولو |

 2 و يني يدنع ىدملا لصاف لاقباتكلا لها نحوانعدي ونييمالا بارعالا يفكالذ |
 أ ماوح يفافا تناك 5 هقاوس هيلع اندءاالاوءانعبتا ءاياوه اكن اعهحتفنفدن وعدن ليجنالا

 | هلي كلم لكَناكم لق ةره هيلع تخ بهذ نمامئاخر ةعانتا موي ليبجمالا ىلعو لاق اوحناكم '
 ا ليال هنا مرح آل ملا دهعياتاخررشعأتتا هيلعو ر مصيق كلام ىفل !ىتدرح 7 1خاذب هيلعرعالخ م دعب

 هلع ضف ليغالاب اعدق م يكلم كالي وممي دروغي هدو موي هد اومهيدي ليج الا أرهفل ن أمه

 اوكصو مهمايث اوق شع ةكراطبلاوةفقاسالااوةمامشلا تماق دحاو متاح هيلع يتب ىتحا ارش عدححا
 لصاف بسلا كموق ني هريعتي وكتب كالمكااييمويلا | ارلاقملا ام لاقمهسؤرا اوقتومه هوجو |

 اوناقدتعل أسنفل أك ةرع ايرظدتوهبتاكتو آاذه - نعل ات ىتح لل يع ل اواقيدتعى دملا ١

 ا نايفسألا اييفربحا لاقف ها“ اون ايعسوب ادل عيش مل ًاسولاموق يغني لسراف ماشلاب ريتك موق ٠

 هن أش كيلعربكيأل كاملااهيا لاق عاطتسا ام هرمارغصي نال أي ايلف كيف تعب يذلا لجرلااذهنع ا
 0 ناكم ديب يسفن يذلاو كل ذكر صيق لاق اكو ه لوقنو رعاشوه لوقنورحاسوه لوقتلادا

 لاق دحأ مهنم هعبتي لفانس 35 مهتادسا تادحاوا تال لاقدبأ مما نءيقربحأ هلبق“ ايد الأأ ١

 دعب هتوقرافي له هباحا . نعينريخا ةيجلا مذخ أنفس 'ورلاو دلما اما لسرلا حابتاهلثنو كلوا |

 | ام لاقمعن_لاقدنيد يف عدم لخادلازي الف لاقدحا مهتمه قراقياملاق هتيديف نلخديام |



 . ميس تيس يبي ا
 | مورلا رشحم اي. يحدق تحتام ىلع ب لغي ن ران كشويل هدبي يسن يذلاوةريصب الا هب الا هيلع يناوديزت ا

 ا طق بتكيْل هنافا دب انيلءاهئطويال نام اكلاهل ًاسنوميلا اعدام ىلا لجرلا !ذه بسيجت نا يلااولعه |
 | هاطعاالا ةلكسماهريغدل ايش ماعدام ىلا هيجل ىلا هوعدي كولملا نم كلمملا ءايبنالا نمي
 لوقان ا نم ينم ءامهاو نايفسوب لاقادبااذهيف كعءواطنالاولاق ينوعيطاف تناك امدتل اسم

 ىتح ينق دصيالو يلءاهذخ أيةب ذك هدنع ب ذك نا هركأ يفاال ا هنيعنمهطق سا الوق هيلع |
 | تلق وهامو لاق ب ذك دق هنا فرمتاريخ همع كربخ !الا كاملا اهيا تلق هب يرساةليل هلوق تركذ |

 ةيسانيلا عجرو ءايليارهسم اذه لجسم, ءاجنةليل يف مرلا ضراانضرا نم جرخ هنا انل عزي هنا

 || ةليللا تالت تلعدق قي رطبلا لاقرصيق س ًاردنع ءايليا قي رطب ولاف حابصلا لبقةليللا كلت |
 .| تناك الف دجسملا باوب !قلغا ىتحتليل تدب اال تنك يا لاق اهب كلعام لاقورصيق هيلارظنف لاق |
 مهلك ينرضحي نمويلاعب هيلع تدعتساف ينبلغدحاو باب ريع اهلك ب اوبالا تقلغ ةليلثاكللت |
 أ باباذح اولاقفديلا اورظنةرحاجتلا توعدفالبج هب لوارن امن اكهكرش نا عطع لمح لق هاتطاعق |
 : هتك تو تعجرف يقل اني أ نمر ظننف حمبصن ىتح هكر نأ عيطتس الف نايبيلاو تامنلا هيلع طقس |

 (| ةبادلا طب رم رثاهيف اذاوبوقدم بالا ةيواز نم يدلأرححلا اذاق تودغ تمص االفاعوتفم |
 !أ رشعماب رمي لاق اندجس يللا ىلس دقو يب ىلعااةليلل| بالا ذه سبح |«يناحمال تاق ٍْ
 :| هب رشي يذلا يبنلا وه اذهو ىسيعدب مرشبايبنةعاسلا نيب وىسيعنوب نأ نوليعن سد 1 مورلا ا

 ّْ عيبالص فك رب عكس مدمر ارشعماي لاق مروفن ى ؟ارالد هيلااعدامىف !هوييجاق سمع ْ
 | يف يناربطلا جرخا (ىلاباتي يدحإا دج هل اورقت كر بلظا نيد وهودوعت اسودو تقسشف كتي د يف :

 هببانعىسع هيخأ رعى يلا نبنمحرلا دبع نب دم قيرط سهيودرءنءاوطسوالا |
 ' هيدي نيب هيلع هلدُخ قاربلاب سو هيلعهللا ىلص يملا قا ليردج نأ ليل يباهديبأ نعن راادبع ا

 غلب اذاودب يوتس ىتح مالجر ترصقو هادي تلاطاتط ًاطماناكم غلبا ذاف هيف ريسي لعجمت

 !أ قيرطلا نيه: رعلجر هل ضرع تهب ىوتسي ىتحم الحر تلاطوهادي ترصقاعفتر ماناكم

 :| لجر هل ضرعمت ادحا ملكتالو ضم! لي ربح هل لاقهنيتر- قيرطلا يلا دم اي هي داني لمحت
 ؛| هك تضرعمتادحا لكتالو ضمأ لب ريج ادق داي قيرطلا نادل لاقق قي راعلاراسب نع ْ

 | لافال لاق قي رطلا نيمي نعك اءديذلا لجرلا نم يردن لي ربج هللاقف ءالمحءانسحت أ ارماأ

 ,| لاق قيرطلا راسي نعكلاءد يذلا لجرلا نميردت لاق ممهني د ىلا كاعددوبملايعادشلاذ |
 ,| لاقال لاق الْمَخلا ءادسحلا 5 أرملا نم يردت لاق مهنيدىم لا كاعدىراصنلا يعادل اذ للاقال |

 | || يتاباح .رماول قف رمواجر غدب م!ذاؤرس دقملا تيب .بايتا تحاقلطنا# م اهسفرىملاكوعدتايندلاثانت



 ُ يسع اذهو ىموما ذهو ميهارب

 لاقف نيللا سو هيلعهل ا ىلص يبلارائخاف ةب رشاب اوتأ تا دم اوم دق ىتحاوعق ادتف ةالصلا تعا
 تضرف لاق تعنص اذامهل ليقف هاجت لخ دف ماقف كب ر ىلا قدل ليق مث ةرطفلا تبصا لي ربج-هل

 ال كتما تراف كمال فيفذقلا هل ا ساف كب زىلا عجيرأ ىموم هل لاقف ةالص نوسم- ىتما ىلع
 جيلان ةالص نيرشعو س + ىلااهدر لاق تعنص'ذام ىمومهل لاقف ءاجمت عجرم فه قيطت

 هلأساق عجراىموم لاقفرشعينتا ىلا اهدرلاقف ءاجت مجرف فينخقلا هل ا سافكءررلا
 ةل اسم اهتددر ةدرلكب كل راين رلاق دقوهعجاارااميإ رنم تيرس ادق لاق فيفتلا

 ىلعي وب اورازبلاو هي ودرم نباو متاحيلانياو ريرج نا جرخا (ةريرهيبلا تيدح) اهكيطعا
 هعمو لسوهيلع هللاىلص يبلاىلا لي ردج ءاج لاق ةريرهيبا نع ةيلاعلا يا قي رط نميقبيبلاو

 هردص حرشأو هبلق رهطا ايك مزمز ءامنم تسطب ينتنا ليئاكيمل لي ريج لاقف ليئاكيم
 حرشف مرمز ءامنم ساسط تالتن ليث كيم هيلا ملتحاو تارت الت ءايوعم هنطد نع قشف

 ةوبلاتاخ هيفتك نيب متحوامالساو ايي واناماوالعو الح المو لغم هيف ناك امعرموءردص أ
 نوعرزم موق ىلع ىف اه لي ربج هعمراسو راف هرصب ىهتنم هنمةوطح لك هيلع لم سرفب اتا ||

 ليربجاي لسو هيلعمقلا ىلص ىبنلا لاقف ناك" اكداع اودصح الك موي يف. ودصحي وموي يف
 *ءيشنماوقمنا اموفعض ةئارعبس ةنسحل امل فعاصت هللا ليبس ي سو دحاجملا ءال "ره لاق 'ذهام ||
 نممهنعرتني الو تناك * تداع تحضرل لك عصلاب مهسؤر خضرت موق لعق أم ٠ هفلخي وهف ا

 م٠ ةب وتكمل ةالصلا نعمهسور لقاقنت نيذلا ءال 'ره لاق لي ربجاي ءال *وهام لاقد* يش كلاذ

 مي رضلا نولكاي ومعدلاو لبالاحرست 5 نوحرسي عاقرممرابدا ىلعو عاقر ملابقا ىلع موق ىلع ١
 تاقدص نوداويال نيذلا ءال'ؤهلاق لي ربجاي هالاوهام لاق اهتراجو نهج فضروموقزلاو |

 ثييخ ءيف رح امو ردق يف جيضن مخل مهيدب نيب موق ىلع نا :اًييشمنا مهملظامو مهلاوما
 اذهلاق ليربج ايءالاره ام لاقببيطلاجيضنلا نوعدي وثيبملا «ىنلا نم نولك ًاياواعجل

 صا ىتح اهدنع تيييف ةفيبخ5 أرمايق يف بيطلا ل الخلا ج أ ملام دنع نوكتكلتم نم لجرلا
 ةبشخ ىلع امم . صن تح هعم تديعفاثديح الجر يت ًاتفابيطال الحاهجروز ددع نم موقث ارم او
 ماوقا لثم اذهلاق لي ربجايا ذهام لاق هتقرخالا ءيشالو هتقشالا بوتاهب ريال قي رطلا ىلع
 اهلمح عيطتسيال ة عة مزح عج دق لجر ىلع ا ٠ هنوعطقيف قي رطلا ىلعنودعقي كتما نم

 ال سأنلا تاناما هيلعنوكي كتم!نملجرلا اذهللاقليربجاي اذهاملاقفأهيلعدي زي وهو
 هنسلا ضرقث موق ىلع ىف -اهيلع ل مهين اديري وهوابئادا ىعر دقي



 هي 6 ع
 || هال رح لاق لي رجاي ءال "رهام لاق "يششكلا ذ نم مهنعرتفيال تناك 15 تداعتضرقالك ديدح أ

 ثيح نم عجري نأ دي ري روثلا لعن يظعرو هنم جرخي ريغص ر حتج علا م٠ ةدتفلا ءايطخ
 الفاهيلع مدني ثةهظعلا ةءلكلاب ملكتي لجرلا اذه لاق لي ربجاي اذهام اقف عيطتسي الف جرخ
 || لي ربجاي لاقف اتوص ممسوكسم جب روةدراب ةييط اجي ردجوف داو ىلع !تاهدري نأ عيطتسي

 يري رحو ٍقربتساو يفر ترتك دقف ينتدعوام ينَثآ براي لوقث ةدْجلا توص اذه لقا ذهام
 يلسعو يكأ ارمو يقي راباو فاحصو يلاوك اويهذو يتضفويناج رمق يك لال رقبعو يس دنسو

 ُُ تيضرت لاق ةئمأرمو نم ومو ةؤسمو اسم لك كللاقفينتدعوامينت اهي :رحو ينبلو يلامو 1

 | لوقث نهج توص ا ذهل اق لي ريجاي اذهام لاقفةنتنماحي ردجوو !ركنماتوص عضو او ىلع ىف
 قاسغو يعيرضو يحي>و تيسريعسو يلالغاو ييسالسترثك د دقلف ينتدعو امينت براي
 ةرفاكو رفاكو ةكرشمو كرشم لك كلل لاق ينتدعوام ينَن اف يرحدتشاو يرعق دعب دقويلا ذعو

 ىلا وح راس مت -تيضر دقتلاق باسحلا موبي :سميال رابج كو ةتييخو تبيح ل كو
 || اولاق ةالصلا تيضق الف ةكتالملا عم ىلصف لحد ةرفص ىلا هسرفطبرف لزعف سدقملا تدب
 خا نم هللا ءايح اولاقمعن لاق هيلالسر ادق وأ اولاقدمع لاقكلعم اذهنمليربحاي

 ىلع اوتثاف ءايبنالا حاورا تل م ٠ ءاج ءيجنأمعبو ةفيلحلا معنوخالا معنف ةغيلخ مو
 يلوي اتناق ةماينلمجوايظعاكل ميفاطعاواليل-ينذحتا يدلا هقدجلا ميعارب ا!لاقف مهب ر ْ

 ينلك يذلا هلادمملا لاقف هب ر ىلعىنتا ىسوم نمت !٠ ءالسوادرب ”يلع اهلعحو رادلا نميفذقناو |
 نودهي اموق يتما نم لعجو يدي ىلع ليئارسا ينب ةاجتو نوعرف ل 1ك اله لمجو الكت همالكي |

 || ىنلعوايظع اكلم يللمج يذلاهلدمخ !لاقف هب ر ىلع نتا هواه _ترامت ٠ نولدعي هب وحلب
 | نامت - باطفعا لصفو ةكلسا يئاطعاو ريطلاو نجس لايخلا يل رخسودي دحلا يل نال و روب زلا

 | رم تش ام نوامتي نيطايشلاو حاب رلا يل رخ يدلاههدملا لاقفدب ر ىلعىنتانايلس

 || الضف» يش لكنم ىفام ًاوريطلا قطنم ىنلعو تايساررودقويب اوم اكن افجوليثاتو بي راحت
 || ايظعاكلمىنات آونينماوملا هدايعنمريثك لع ينلضفوريطلاو سنال اونوط اررشلا دودج يل رخو
 || لاقفدب ر ىلع ىنثاىسيعنا مث ٠ باسح هيف سيل اييط اكلم لم لعجو ي دعب نمدحال يغبنيال |
 || باتكلا يناعو نوكيف نك هل لاقت بارت نم هقلخم د [لكملتَم لجو هعلك يناعج يذلا قدما |
 هللا ن ذاب اريط نوكيف هيف غفتاف ريطلا ةئيبكن يطلا نم قلخا ينامجو ليجغالاوةاروتلاوةككلاو ||
 || ناطيشلا نميماو فذاعإو ف اربطو ينمفرو هنذاب قوملا يبحاو ص :ريالاو كالا "رب يتلمحو ١
 | ىلعىنتا كلك لاقف هير ىلعىنثأ لسو هيلعما ىلص ادم نا م. ليبسانياعناطيشلا نكيرلف يجرلا |
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 ١ | اريدنو اريشب سانلل ةفاكونيملاملل ةمحر يتلسرايذلاهقدملا_لاقنيإ دلع نتميفاوهب ر

 .؛ اطسوقةمأ يف يتم لجو سال تجرخا ةماريخ ىتما لعجو * يش لكل نبي هيف ناقرفلا يلعلزناو
 ينلعجو ي 5 ذيل عفرو يرزو ينع عضوو يردص يل حرشو نيرخ - هل !نيلوال اره يف يتمأ لعجو

 | اهتم ءاناب ىق افاههاوخ' ةأاطغمةن الث ةين بيق 1 دم اضف اذه هيهاربأ بلاقث اتاخواحتاف

 ١ قحهنم برشف برشا هل ليقف نبل هيف رخآ! ٠ ءانأ هيلا مفدمتاريسي هده برشف برشا ليقف ءام

 امأ ليربجهل لاقفتي وردق هديرا ال لاقف برشا هل ليقف رمح هيفرخأ ١ ناديا فد يور

 حتفتساف هامسلا ىلا هب دعص مت ٠ ليلقال ا كتما نم كعبتيل اهنم تيرشولو كتمأ ىلع مرحمس اهنا

 ةفيلخ نمو خانمهلاهايح اولاقمعن لاق هيلا لسرا دقو اولاق لاق لي رعجاب ذه نم ليقف
 ,| "يش هقلخ نم صقني ل قللعا مات لجرب وه اذاف لخدف ءاج ءيجلا سنو ةفيلخا معنو خال امعتف |

 | جيردهنم جرحي باي هلا نعوةبيط خر هنم جرخي باب هنيمي نع سادلا قلخ نم صقني
 | ىبهراسي نع يذلا بابلا ىلا رظن اذاورشبتساو كم هنيعنعيذلا يابلا ىلارطن اذا ةثيبخ
 !| رظن اذاةنلا باب هنيه نعيذلاب ابلا اذهو مد ؟كوباا ذحلاقا ذهن ملي ربجاي تلقف نزحو
 | هلخ دي نم ىلارظناذا منهج باب هلاهت نع يذل! بابلاورشبتساو كح هتي رؤ نم هلخ دي نمىلا
 | دمح_ لاق كعما ذه م ليقتعتساف ةيزاتلا ءامسلا ىلا لي رجب دعص م ٠ ٠ نزحو يب هتيرذ نم
 أ ةفيلخملا معنوخالا من ةفيلخ نمو خا نمش ءايحاولاق معن لاق هيلا لسرا دقواولاق هللا لوسر
 0! ىلع ردبلاةليل رمقلا| لسف؟ نسا يف سانلا ىلع لضفدق لجرب وها ذ اف لخدف ءاج ء يبحلا معو

 (| حتفتساف ةفلاثلاىلاهبدمص 2 فسوي كوحا اذهلاق ليربجاي اذه نم لاق بك اوكلا رئاس
 ةفيلح نموخا !نممقااءايح اولاق مب لاق هيلا لسرادقو اولا دما ذه لاق ليربجاياذهنم ليقف
 ايركر نبى بيو عرمننىسعةلاخلا يباب وهاؤاد لخ دف ءاج* يللا معنو ةفيلخملا عنو خال ا معتف
 اذهنم ىل ليقف حمتفتساف ةعبارلا ءايسلا ىلا هب دعص مت ٠ ىبحيو ىسيعل )اق ليريجاي اذهنملاق

 | ةفيلح نمو خا نم هللا ءايحاولاق من لاق هيلا لسرادقو أ اولاق دم لاق كععم نمواولاق لي رج. لاق
 ١ اذهلاق ليريج اي اذهنملاق ل |جرب وه اذا لح دف ءاجع يجينا معنو ةقيلخلا | !معبو خالل معتق

 ٠ لي ربج لاق اذهنم رانجتنتس ةيعساف ةسماخلا ء ءامسلا ىلا هب دعصمم ٠ :ايلعاناكم هللا هعفر سس ردأ

 ا خال ا عنف ةفيلخ نمو خا نمهللأ» هايح اولاقمعت لاقدلا لسرادقو أ اولاق دم لاق كلعم نمواولاق |

 لي ربجاي اذهنمل اقم يلع صقي موق هلوحو سلاج ل جرب وهاذاف ءاج ءيجملأ معنو ةفيلخلا معنو
 | ءامسلا ىلا هب دعص م ليئارسا وب ءال رهو ب حلا نوراه اذهلاقهلوح نيذلا ءال ٌوهنمو

 متلاقهيلا لسرادقوأ اولاق دمحم لاق كعمنمواولاقل إي لي ريج لاقاذهنءليقن تش افةسدالا |



 88 ةهلغ لا
 | هزواجلا سلاج لجري وحاذاف ءاج“ يملا منوةغيلطا منو خال دف ةفيلخوخانمهقااهايحاولاق ||

 مرك ايفا ليئارساونب عزي لوقي لاق يبي هل اف لاق ىسوم لاق اذهن ملي ربجاي لاق لجرلا بف
 لابالهسفنب هناواف ىرخاي اناو ايديف ينفلخ دق مدآينب نمل جر اذهوهللا يىلعمد !يتب ||

 ليريجلاق اذهنمليقف ستفتساف ةعباسلا ءامسلا ىلا هب دعص م ٠ هتما يبن لك عم نكلو
 مسةعيلخوخانمهللا هايح اولاق من لاق هيلا لسرا دقو أ اولاق دم لاق كعم نمو ليق
 يسرك ىلع ةنجلا باي دنع سلاج طعما لجري وهاذاف لح دف ءاج «يجلا منوةفيلخلا منوخالا

 ءالوه ماقف ءيت مهناولا يف موقو سيطارقلا لاثما هوجولا ضبب سولج موق هدنعو
 «يشوماولا رم صلخ دقو اوجرفشت هيف اولستغاف ارهن اولخدف *يش مهناولا يف نيذلا

 رخآ ارهن اولخد مت ءيش مهناولا نم صلخ دقو اوجرخت هيف اواستغاف رح | ارهناولخ دمت
 ىلا اولخلا اذا مهباصحأ ناولا لثم تراصف مهناولا تصلخدقو اوجرشت هيف اولتغاف

 مهناولا يفنيذلا ءال وه نموهوجولا ضيبلا مال وه نمو طعمال 1 | ذهن م ليريجاي لاقف مهباجصا

 ال وهاماو ضرال ا ىلع طعت نم لوا ميهارباكوبأ اذهلاق اولخد ىلا راهنال ءذهامو ءيش

 المع اوطلخ موقف *يشمهناولا يف نيذلا ءال ٌرهامأو لظب مهتايأ اويلي مل موق» هوجولا ضييلا

 تلاثلاوملثا ةمعنيفاثلاو هللا ةحراطوام راهتالا اماومهيلعهتنا باته اوباتماّدديس رحاو اخلاص
 نمالخدحا لك اهيلا يعتني ةردسلام ذه هل ليقةردسلا ىلا ىحتنا 2 ٠ اروهطاب ارشمهب رمهاقس

 ريختي ملنبل نم راهخاو نس ا ريغ ءامنم راهنا اهلصا نم جرخي رجس يه اذاف كتنس ىلعكنما
 نيعبس|هلظ يف بك آر اريسي ةرجهش يو ىفصم لسع نمراهناو نيب راشلل ةذلر مح نم راهمأو همعط
 كن الملا اهتيشغو لجو زع قالحلا رون اهيشففابلك ةمالل ةيطغماهنمةقرولاواهعطقيال اماع
 ميهاربا تذحت'لاقف لسدل لاقف كلذ دنع لاعت هللا هلك“ رجلا ىلع عقث نيح نابرغلا لاشما
 ديدحلاهلتنلأو ايظع اكلم دواد تيطعًاواياكت ىموم تلكواهظعاكلم هتيطعاو اليلخ
 هل ترفحو نيطايشلاو سنالاو نا هل ترضسوايظعاكلم نايس تيطع أو لايجلا هل تررفسو
 '”ىرني هتلعجو ليجتالاو ةاروتلا ىسيع تلعوهدعب نمدحال ينبنيالاكلم هتيطعاو حايرلا
 تراطيتلل نكي ملفميج .رلا ناطيشلا نمهماو هت ذعاو كنذاب قوملا بحي و صرب لاو كالا
 كتلسراو نمر لا ببيح ةاروتلا يف ودكم وهوابيبح كت دخت ادقوهب رمل لاقف لييسامهيلع
 الف كرك ذكلل تعفرو كرزو كنع تعضوو كردص كال تحرشو اري ذنواريشب ةفاك س ادلا ىلا

 اطسو ةماكتما تلعجو سانلل تجرخاةما ريخ كتما تلمجو يعم تركذ تراالاركذأ

 ع
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 | يدبعشلنا اودهشي ىتح ةبطخ ممل زوجتال كتمأ تلعجو نيرخ آلا نيلوالا مكتماتلعجو



 ١ | مادا ممرخ . اواقلخ نييبنلا لو !كتلمجو مهل يجانأ مهب واقاماوق اكلتما نم تلمحو يلوسرو ا

 | زاك نم ةرقبلا ةروس ميتاوخ كعيطعأو كلبقايبتاهطع|مل يفانملا نماعيس كتيطعاو هل ىهقي
 || ةرجملاو مالاسالا مهسا ةيناّم كتيطعاو رثوكلا كتيطعاو كالبقايبنابطعا مل سرعلا تحت

 ااه كتلسج وركتلا رع يحنلاو فورملاب رمالاو ناضمر موصوةقدصلاوةالصلاو داهملاو ا
 اريذدواريشب سانلل ةفاكونيملاعال ةمح .ريتاسرايب ريطصف لسو هيلع هللا لص يبنلا لاق اًتاخو

 يل تاعجو يبق دحال لت لو ئادغلا ىللحأ أو ريشةريسم : رم بعرلا ىودع_لقيف قلاو 1

 في ملف يتمأ يلع تضرعو همماوجو هقئاوخو لكلا اوف تيطععاواروولوا دهحساملكض الا ٍ

 راغص هوجول | ضارع موق ىلعاوت | مهتي أر ورعشلا نولعتني موق ىلعاوت امهتي ًأرو عوبتملاو عباتلا يلع ا
 ةالص نيسحب ٍترماو ي دعب نم نوقال مام“: طسقخي ل طيخلاب ميديعا تمرخاع اك نيعالا

 نام فيفا هل أساف كب رىلا عجرا لاق ةالصنيسمخج لاق ترم أ مساق ىسوم ىلا عجراظ ||
 هل ًامدب رىلا لسوديلع هللا ىلص يبنلا عج رفة دش ليثارس رمسأ يد نيم تق بقل دق سالف فمضا كتمأ ْ

 كبر ىلا مجدا لاقنيعب راب لاق ترما جب لاقق ىسوممىلا عجر متارشعهنع عضوف فيفا

 فيفختلا هل '"اسافكي , را عجرالاقا م اهلعجن أ ىل 1 ارشع هنع عضوف عجره صيفا هل ًأساف

 ص م كا اماهل ليق هيلا مجارانا ا هنمتييحتس ا ىتح يف ر ىلا تعج دقلاق
 هايم د يةرفاطاثما رشعي دة لكن اف الص نيس نع نيزك نهاق تاولص سة

 نحاو# هيلا عبر نيح هل مريخودب رم نيح هيلع م دا نم ىسوم ناك لاقاضرلا لك مسوهيلع

 لسمميلتا لس يبل لاق لاق ةريره يللا نعي يسملا نب ديعس قي رط نم ريرج نب او ناذيتلا

 ةأودتلاجر نمدن أكس ًأرلا لّجر برطضم لجروهاذاو هثعنف ىسوم تيقل هب يرسأ نيحح
 هدلو ةيش مانأو ميهارباتي ًاروماحياساهدنم جرحا أكر جا 0

 نمللا تذخاف تكشامهياذخ يلليقف رمح رخ "هلا يو "بلا مدح ا يف نيئاناب تيتأ

 قي رط نم لج او* كتم توغرملا تذخاول كنااما ةرطفلا ىلا تيدهيلليقتهتيرشف ||

 ينل اشي رقورحسملا يف نتي ًأردقل لسوهيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق لاق ةريره ره يللأ نع ليس يبل

 || طق هلفمتيركأم ابرك تيركق اهتيثامل سدقملا تيب نم ءايشانعيفول أسف يارسمنع
 | اذاو ءايينال | نم ةعا_ يف ينتي ؟ردقو هبمهت يالا ءيش نعيفوا ًاسيامديلا رطنا يلهث هعفرف

 سأنلا برقا ىلصي مثاق ىسيعاذ اوت أوه معش لاجر نم هن كد عج برسغ لجراذ اوىلصي تاق ىسوم
 / هسفن ىنعي مكيحاص هب سأنلا هيشأ يلصي مئاقميعارب ,اأذاو ينقثلا دوعسم لاري ةورعاهيشهب

 ١ هيلاتفتلاف رانلا بحاص كلام اذه دماي لئاق لاق تغرفالث مهتماف : ةالصلا تناخ
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 ىلا اتيهتنا الل يب كيرسا ةلي تيأر ملسو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر لاق لاقةرير هيلا نع ||

 ص ع

 تايم. اهيف تويبلاك مهنوطب موق ىلعتدتأو قعاوصو قرب و دعراذافةقوف ترظنف ةميأسلا ءايسلا
 ءايسلا ىلاتلزنايلف ابرلاةلك 1 ءال 'رهلاق لي ربجاي ءال وه نم تلقف مهنوطب جرا نم كرت
 نيطايشلا»ذهلاقّلي ربجاي اذهام تلقف تاوصاوناخدوربافا !ذاف ىنم لفس!ترظنايندلا

 *«بئاجين او ارا كلذالولو ضرالاوتاوعسلا توككم يف اوركفتي الثل مد اينبنيعا ىلعنوموحي
 هيلعمقلا ىلص هللا لوسر لاقلاقةري رهيب! نعةلت” ىلا قي رط نم هيودرمنباودمحا جرخاو

 ضرعو سدقم لات بي نم ءامبنالا مادقا مضوت ثييحىىدق تعضو فبىرساةليل يفا لسو
 برض دعج لجراذأف ىسوم يلع ضرعودوعسمنب ةورعاهيشهب سانلا برقا اًذاف ىسع"يلع
 نم هي ودرمني أ جرخاو* حام اهمش هب سادلا برقا اذافميهاربا"يلع ضرعو لاجرلا نم
 ىرسا ا لسوهيلعممل ا ىلس هنلأ لوسو لاق لاق ةريرعيلا نع سنا نعىجهتلانايلس قيرط

 نياوطسوأل اي ياربطلاو روصنم نبديعس جرخأو*«هربق يف يلصي ىموم تي ًارءامسلاىلا يف

 هيلعهتثأ لص هللا لوسر مجرم لاقةري ره ينبا ىلوم ب هولا نعرعسم يبا قي رلع نمهي ودرع
 ركب وبا كقدصي لاق ىننوقدصيال يعوق نأ لي ربجاي لاق ىو ىذب ناكودب يرسا ةليل ٍلسو
 قي رط رم يقبمبلاو هحيصصو مك اح اوهي ودرعنبأ جرخا (ةشئاع تيدح )قيدصلا وهو

 حيصاىصقالا دحسملا ىلا لسوهيلعهلثاىفص يبلاب يرساا+. تلاق ة شئاعنعةورعنعيرهزلا
 | لهاولاقف ركبجلا ىل'كلذب ارمسوءوقدصو هباوتمآ اوناكن م ساندترافكلذب سانلا تدحي
 0 يفا منلاقحيصي نال يق ءاجو سدقملا تدب ىلا ةليللاهب يرسادنا معزي كيحاص ينكلل
 *قيدصلاركب وب !يعسكلا لف ةحوور واةودغ يف ءايسلاربخم هق دصا كلذ نمدعب اوهام هقدصال

 .وهيلعهل !ىلص هللا لوسرلاق تلاقةشث اءنعهيبانعماشع قي رطن مهي ودرم نبأ جرخاو
 || +ةكئالملاب تيلصفىمدقف مهبىلصي ه:'ةكمالملا تدظف لي ريج نؤا ءامسلا ىلا ف يرسأ ا

 هبيانع ريب رلانب هّنادبع نبدابع نعى حي قي رطن مهي ودرع نبأ جرخا(ءامسأ ثيدح)

 ىعتنملاةردسفصي وهو لسو هيلع ىلص هللا وسر تععم تل اقركتيلا تنب ءامسا نعهدج نع
 تي ارامهننالوسراي تلقفةليفلاناذ اك اهفروو لالقلاك اهرّتو بهذ نم سارفاهيفلاقف
 نبأو قاما نيا جرخا( ؟ففاهماشي دح ) ىلاعتو هناي هي روعي اهددع” تي ار لاق اهدنع

 هيلعهللا ىلص هللا لوسرب يرساامتلاق بلاط يلا تنب فاهم ا نعل اص ىلا نع ىيلكلا نعر رج
 رحقلاليبقن اك الفانفو مان مثةرخ آلا ءاشعلا ىلصفةليللا كلت يددع مئان_رقبي يفوهوالا
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 | تدلص دقل ةفاح مااي_لاقهعمانلصو حيبصلا ىهالف لسو هيلع هللا لص قنا لوسراتيه أ

 ةالص تيلص هيف تيملدف س دقملا دب تئجّتيداولا !ذهب.تي اراك ةرخ آلا ءاشعلا
 نب ىلعالا دبع قي رط لم هيودرمزباو يئارطلا حرخاو#* نيرتاك ن آلا عم ةادفلا
 يقيبب يف هب يرسأ ةليل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاب تلاق 'فاه ما نع ةمركع نعرواسملا يبا
 هللا لوسر لاقف شي رق ضعب هل ضرع ن وكي لما ةفاخت مونلا ينم عدتماف ليللا نم هت دقفف
 قوفو لذبلا نودةباد بايلا ىلعاذأف ينجرحافي دبي طحاع فانا لي ريج نا سو هيلعهلثا ىلص
 يتلخ هقلخ هبشي ميهأربأ قفاراذ سدقملا تيب ىلا يب ىعتنا ىتح قلطنمتاهيلع ينام راجلا |

 ىسعفار اوت أونشدزالاجر هتبيت مثلا طيس الي وط مد يسوم ف اراو قلح هقلخ هبشي و

 نيملا وسم لاجدلا ىف اراو يبقتلا هوع م نب ةورعب هته شةرجلا ىلا برضي ضيي ةعب رجرمنبأ |
 تدخاف تي أر اممربخاف شي رقىلا جرحا نادي رااناو لاق ىزعلا دبعنب نطقب هتهبش ىنعلا

 كباوطسي نا فاحاف كتلاقم نوركتي و كدوب ذكياموقيق ات كناهنلا كرك ىفاتلقفدم وشب |
 دمج اي لاقف ي دعنب مطم ماقف مربحاد سولج مثوماناف مهيلا جرحت ىدي نم هبوت بذجم تلاق
 | لهدمجايموقلا نمل جر لاقفانينارهظ نيب تناودب تلكت امه تلك امتلك 15 اباش تكول

 | ليفلاقهباط يف مهفممل اريعب ١ واضادق يتدحوهللاو من لاقفاذكوا ذك ناكم يان لباب تررم |

 م مهتدجوف ءارح ةفان ملت رسكمأ دق ذك وا ذك ناكم يف مهتدجو من لاق نالم ينيل لبان تررم |

 أ| لبا نعيفوقل اس لاقع ءاعرل!نمابيفاموابتدعاءانرمح ًاعاولاقاهيفام تس رشف ءامنمةعصق م دنعو |
 | اذك يمفنالفيب لبا نع فول أسو نالفو نالف ءاعرلا نمابيفواذكو اذك يههنالفيبب |
 ةينتلا ىلا اودعقم ةيددلا ىلع ةادملاب كتصيتم يو ناللدو ن المو ة داق يلا نبا ءاعرلا نماييدواذكو ْ

 ,| نيرحآلا اول أف مهاولاقريمن مكك لض لحاول اسف لالا اولبقتساف لاقام مهقدّص انورظني |
 ,| اهتمضو هلااوان اركب وب لاق ءامنم ةعصق دنع ناكل هفاولاق ماولاق ءار- ةقان كل ترسكتا لح

 *قيدصلا ذكموي عشب رم اوركي وباهقدصق ضرالاي تقيرهاالوادمدحا اهءرشاف |

 *فاهمانع ماص يبا نعىفابيشلا ورمي نب ىبحي قي رط نمرك اسعنب او ىلعي وبأ جرحاو ا
 دجملا يف ةليللا تخف ترعش لاقف ىشارف ىلعاناو سلغب لسو هيلع هللا ىلص يبنلا يلع لخ د تلاق
 | لفيلا_ةرودوراملا قوه ضيا ةباد اذاف دجتملا باي ىلا يب بهذف لي روج ىاتافمارحلا

 ترصقوها ديت لاط طوبه فى ذخا !ذاهرصب دم هرفاح مضي ناكُم هتبكر ف نينذالا برطصم

 تسب ىلا انيهتنا ىتح ىنتوفي ال لي ربجو هادي ترصقو هالجر تلاط دوعص ينيب ذخااذأو هالجر

 ىسومو ريهأ ربا ينم ءايبنال نم طهر ينرشنفاهب توت ءايبنال ا تناك يلا ةقلخلاب هتقئواف سدقملا
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 لي ربج يل لاق ضيبالا تبرشف ضييباو رمح !نيئاناب تيت او مهتلكو مهبتيلصف ىسدعو
 تيلصف ماركا دجسملا تيتاف هتيكر م كتما تدترالر خا تبرشول رخا تكر تونبللا تبرش
 كقدص نم كب ذكيفاشي رقاذهبتدحت نا عنب اي هللا كك دشن تلقودئ !درب تقلمتفةادغلاهب

 "ع

 يطاهن اكمرازا قوف هنكع ىلا ترظنف هنطب نع عفتر اف يدي نم هعزتنافهئا در ىلعم ديب برضف

 اذايس ارت معفرالوةدجاس تررقت ىرصب فطتخي داك هدا وف دنع عطاسرون اذاو سيطارقلا

 هنأ ينتربخ !تعجرالف هل لاقي اذأمو لوقياذامىرظناف هيعبتا كحي ويب راك تلقن جرخ دقوه

 تيلص ىف (لاقفةريغملا نب ديلولاو ماشهن يورمحو يدعنب مصطملا مهيف شي رق نمرفن ىلا عشا
 نم طهر يل رشنف سدقملا تيب كلا ذنيبابف تيتاوةأدغلا هب تيلصو رجلا ا ذهيف ءاشعلاةليألا

 يلمهفص "ىزهتسملاك ماشهنب ورمج لاقف مهتلكو تيلصف ىسيعو ىسومو ميهاربأ مهيف ءايبنالا
 ةيهص هواعترعشلادعج مدل ارهاظر دصلا ضي رعليوطلا نودوتعب رلا قوفف ىسيعاما لاقف
 رئاغرعشلاريثك اونش لاجرنمدن اك لاوط مد امخصق ىسومامأو ينقثلا دوعسم نا ةورعهن 31

 يل سانلا هيشال هللاوف يحارب ااماو سب اعةشللا جراخ ةفشلا صلقم نادسالاا بك اركم نينيعلا

 دهشاانامويلا كلوقريغام !ناكمويلا لبق كرما لكم مطملا لاقف كل ذارمظع ًاواوهصف الح واقلَح 1
 | هقيتا كنا عرتارهشار دحخوارهشا دعصم سدقملا تب ىلا لبال ادابك !برض نحن بذاك كنا |

 هتب ذك و هتهبج كيخأ نبال تلقامى ب مطماي ركبوب !لاقف كقدصا ال ىرعلاوتاللاوليل يف
 هاتاف اليل هنم تجرخو اليل هعلخ د لاقف سدقملا تبب انت فصدشكاي اولاقق قداص هنادهشانا

 اذك عضوم يفاذك هنمباب وا ذك عضوم ين ذك هدم باب لوقي لم هح انج يف هروصف لي ريج
 دقءنلا نا ركبابا اي ذئموي لسو هيلع هللا ىلصهلئا لوسر لاقف تقدص تقدص لوقي ركب وباو
 ةقان اواضادق ءاحورلاب نالف ينب ريع لعت سدت لاقفانريع نعانريح 1 دمحاي اولاق قي دصلا كام
 تيهنن ات هنم تب رشف ءام دق اذاودحا مهنماهب سيل ملاحر ىلا تيبنتاف اهياط يفاوقلطماف م

 يرداالاضايب ططخ قلاوج هيلعرمحأ لمح اهنم كرب و لبالا ينمترفتف ل رالف ىنب ريعملا
 مكيلععلطت ءذيثاهو قروا لمج امم دقي ميععتلا يف نالف ىنب ريع ىلا تيهتنا ال ما اريعبلا رسكأ

 قدصاولاقو رعساب هومرف لاق« اودجوفاورظنفاوقلطنافرحاس ةريغملانبديلولا لاقف ةينثلا نم |
 تتاخر لسا رل# لل م م يهم 52 78

 ما ثيدح ) سانلل ةنتفال ا كانيَر ١ىتلا ًايؤرلا انلعح اموهثالزناف ةريغملان:ديلولا

 نعهييا نع ب يعش نب ورمحن عيشييلا دي زنب ةماسا ينثدح يدقاولا ان أنا دعسنبالاق(ةلس
 ينثدحو ىموم لاقةلطتما ل رعودج نعهيبا نع ىعمزلا بوقمينب ىموم ينث دحو هدج
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 نع ناسك ب .بهو نع مزاح نب قاححسا ينثدحو ىدقاولا لاق ةشث ةشئاءنع ةورع نعدوسال اويأ ْ
 نع ورم نباي رك نعرفعجب نب هنلا دبع ينث دحو بلاط تنب 'ىفاعم ا نعل يقع ىلومةرميج
 هللا لو سري يرسأ اولاق ضعب ثي دح يف مهضعب ثيدح لخد سابع لسا نع ةكيلم ىفأ
 ىلا بلاط يلا بعش نمةنسب ةرجحلا ليق لوالا عيب و رهش نمةرشع عبسةليل ملسوميلعمفا ىلص
 ف لئبلانيب و راخلا نيب ءاضيي ةباد ىلع تا سو هيلعمللا ىلص هللا لوسر لاق س دقملاث مب

 لاقماهتفرعم ىلعم دي ليربج عضوف تسع اهبكرال توندارعابيلجر اسهبزغحت ناحاتج اهيذح
 تيقتساف هنمّللا ىلع مرك دم ليق هل ديع ك يلع بكر ام هللاونيعدصتامم قارب اي نييتسنال أ
 عقو ىجتنم ناك ح ضرالا تضبقوا ينذاب تل ماهتبكر ىتحتترق مت اقرع تضفرا تح
 ىتح هتوفأالو يتتوفيال ليربج ىعم جرحونينذالا ةليوطربظلا ةليوط تناكواهفرط اهرفاح
 ءايبنالا طب رم ناكوهيف هطب رف فقي ناك يذلا هغقوم ىلا قاردلا قاف سدقملارتسيي ىلا يل جتنا

 ماما لن وكي نا نمدب ال هنات تنظف ىسعو ىسومو ميهأرب أتي ؟رف؟يلا اوه ءايبنالا تي ارو
 يبلادقنمهضعب لاقوديحوتلاب انثس اولاقفمبتل ًأسومهيدي اني تيلص ىتح لي ربج ين مدقف

 غلب ىتح سابعلا جرخو هنوسقلب وهنوبلطي بلطملا دبعودب تقرفتف للا كللت سو هيلعمنفا ىلص
 يخأ نبا ايلاقفكييل لسو هيلعهنثايلص هلا لوسر هباجافدمتاي دما خرصي د لمك ىوط اذ

 لمان من لاق كتلي ي لاق سدقملا تديتيئا لاق تنك نياد ةليللاذدم كموق تيدع
 كالتان دبعمان انتي نمالاهب يرساام'ىفاهماتلاقوريح الا ينباصااملاقريخ الا كباصا
 دقل 'ففاهمااي لاقحيلا ىلص الفماقفحبصلل هانهبنا رجفلا لبق ناك مان ءاشعلا ىلصةليلل!

 تيلص مت ديف تيلصف سدقللا تيب تحدق ٌميداولا اذهب تمي 0 ءاشعلا عم تيلص

 مهنث دحال هللاو لاقف كوذ ويودل وب فكيف سانلا اذهثدحتال تلقد جزل ماق ممم ةادغلا
 ليربجاي ليريجل ملسوهيلعملا ىلص هنأ لوسر لاقوطقا ذه لثي مهسملاولاقواويحستف مربخاف
 لاقاوطسادقاوناك ريغك سانتتفاو قي دصلاوهوركب بأ كقدصي لاق يننوق دصيال يموق نأ
 هيلارظن اناوهتاي ؟نع مريح تقفطم سدقملا تدب يلهللا ىلج جملا يف تقو لسو هيلع هللا ىلص
 مهلعاواباب اياباهدعاواهيلا رظنا تاع هن اوبا تددعنكاملوباي نمدجسمل؟مهضعب لاقف
 هللأ تلت اومهتربخا كلذ اودجوف اهيفتامالع و قيرطلايف ملت اربع نعمهتربخأو

 هتيمباه آر _2ريعاي ور تناك ت لاق سائلة فأل اَجلاَنيَر 1 ىلا ايل! انلمج امو

 هيلع للا ىلص هللا لوسرل شيرق تلاق لاق ةورعنعميعنوب اجرح( ليسارملا رك اسعنب اهجرخا
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 هّنالوسرلاقف لوقئامتي اب انتئاوادع لضأ] لضا قام نربخ !س دقملا ثدي ىلا ءارسم مربخا 3 لس وأ

 كراك ًامانل تمنا اولاقم هيلع تم دقارف مكك نب اهيلع ءاقرو ةقان كتم تلض سو هيلع ىلص
 كشكل ذ هدازف نورظني مايقموابيلع ناك اي مهريخاف هيلارظني اهيلعاملي ربج هلرشنواهيلع

 يرسا الل اقنمحرلا ديعنب ليعامسا نعرصننب طابسا قي رط نم تبيبلا جرحاو*ابي ذكتو ْ
 موي لاقع ءيجن ىف أولاغ ريعلا يف ةمالعلاو ةقفرلاب هموق ربخاو لسو هيل مقا لص هلا لوسرب

 يبلااطدف "ينمو راهنلا ىلو دقو _:رورظني شيرقتف ةرشأمويلا كلذ ناك الف ءاعب رالا

 ىلع الادحا ىلع سميشلا درت ملف سهلا هيلع تسيحو ةءاسراهنلا يف هلدي زقلسو هيلعما ىلص
 ةييشويا نب جراد رايجلا لتاقنيح نون نب عشوب ىلعوذئموي سو هيلعهنلأ لس دّنلا لوسر
 ىقا لو هيلطمنلا لص يبنلاب يرسم لاقدادت نيا دبع نع ربي رج :_ر باو فدصملا يف

 هللا لوسر رمو قاربلاهل_ لاقي هفرطظ ىعتنم دنع هرهاح مصي راجلا قوفو ل غبلا نود ةبادب
 جيد الاه ذحاماثيش ىراماولاقفا ذهام*ال "هاي اولاقد ترفتف نيكر شلل ريعب سو هيلع ىلص

 || ليربجمل لاقن تبلل ادخاعنبل رخ - ال ايفو رمح دحاويق نيئاناب قاف سدقملا تب ىلا تح
 |١ هلادبع نب ركب يبانع ىدقاولا انآبنادعس نبالاقو# «رغم ىلاراس 2 كتما ثي دعو تي ده

 || ةبجاهيرينادي رلأسي سو هيلع هلا لص هللا لوسر ناك اولاق هلاجءر نمهريغو ةريس يللا نب

 ارهش رشعةيناثب ةرحطلا لبق ناضمر رهش نمتلخةرشع عيسل تبسلاةليل تناك الف راتلاو
 تل سامى لا قلطداالاقف ليئاكيمو لي رج اتا ارهظدنيب يفْمثأن سوه يلعمللا ىلص هللا لوسرو
 ىلا هباجرعفارظنم ءيىش نسحاوهاذاف جارعملاب قاف مزمزوماقملا فتيبام ىلا هباقلطناف هللا
 | هلا لوسر لاق رانلاوةنجلا ى أرو ىعتنملا ةردس ىلا ىعتناو ءايبنال !اهيف يتلو ءايساممتاوعساا
 || هيلع تضرفو مالقالافي رصالاا عمسامل ةعباسلا ءامسلا ىلاتيهتنا املولسو هيلع ىلص
 || هجرحا اهتيقاوم يت تاولصلا لسو هيلعمنلا ىلص هلا لوسرب ىلصف ليربج لنو سمح اتاولصلا

 مسق فأن أ_لاق رابحالا بسكن عي ورا باتك يف يتييبلاوك املا جرخاو*رك اسعنببا
 : يطويسلا ظفاحل ادرس دعب مث نيترمىسومدلكو نيئرعدق# ه ٠ ارق يسومو دن نيب همالكو هتب* ور

 || مقو ءارسالا نا ىلا نوريتك بهذ (دئاوف) لاقمدقتملا هجولا ىلعةقباسلا تيداحالا
 نباو يريشقلارصنوب | اذه راتخا نمو ثي داحال ايف عقاولا ف الدخال ا نيب كلذب عمجو نيترع

 | كب مقو ةظقيلا يتومودلا يف ءأ ارسالا مقوم السلا دبعنب نيدلازعؤيشلا لاقو+ ىليهسلاو يب رعلا

 6 ةطتبلاو عقواذا هيلءكللذ لهسيلاه ديب و سفنلانيطوت مونلا يف هعوقوةعكتو ةنيدملابو

 ] ادارم جارملا عوقوملا ةماشوب ا بهذو - ةوبدلا ما هيلع ليسسبل ةقداصلاا را هتوين ءدب ناك



 كلذوحنو تاولصلا ضرفو ىبن لكن عدلا ' يسلم يفددعتلا عوقودعبتسملا اهناو دعيت سي ال هبق ||

 ءارسالا رركتدقو لاق دعبل هقفو ىلعةظقيلا يفت ةئطوت مانملا يف عقو ناب كلذ ددعتب ليق ناف ||
 يف كلانا هيفرك د امق ءارسالا رارسا يفاسيفناب امك ريتملا نبا فلادقو ٠ ةنيدملايتمانملايف |

 اهيفهوقدصو سدقملاتبب نعاهب ربحا يتلا تامالملاركّذب هقدص نايبىلاليبسلادوجوو

 ىسوم قح يفواد نيب هلوقب هيلا راش 55 ًاجافملا ليس ىلع ماك ة احانملاب سو هيلعهنثا ىلص
 هيف ركذ امو راطتنالامل ألسو هيلع هلا ىلص هنع لمح دا دعت -اوداعيم ىلع ناك مالسلا هيلع
 هيلاة بسلا ب ضرالا رحب فومكملا عسل ار ع ضرالاو ءامسلا تيب نارك 3 بيبح نبا نا
 وهو هزواج ىتح مل-و هيلع هللا ىلص دل ىتلغن ارحجل ا كلل ذ نوكيا ذه ىلعف لاق طيحتاربجل ا نمةرطقلاك"
 حتفتساىت>ةقلغم ءامسلاباوب ا ءاقب كيس ةكلا نأ هيمرك ذاميو ٠ ىسوملرمبلا قالفنان م ظعا

 كلل ذنا لعيل تيقب افشلل ذك لاازت ال اها نظل ىلبق تحتئول اهنا هيجي لبق حيتفلا هل أيبهتن لو لي روج

 دم لاق ال لي ربط ليق هلال تاوعساا لها دنعاقورع.هنوك ىلعهعلطي نادارا هللا نالوملج ال

 سانلا ضعب نئاتفي وشي رق هركتت لة لقي جارعملا نكي واوا التمدن نمو لقي لو هيلا تعب "

 يناثلا لصملا
 مهتاوصا مهعامسوةكن الملا هياحشص او سو هيلع مننا ىلص هني أو ريف

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسردب *ىدبام لوا تلاق اهنعهللا يضر ةشناعنع ناخينلا جرخا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق أرق لاقفكلمملاهاناف ءارحراغيفوهو قحلا ه أخل ىتحايلدل هدوزتف ةجيدخ

 *ىراقباناام تلقف أرقالاف ىنلسرا ٌتدهجلا ينمغلب ىتح ةيئاثلا ينطغف ينذخاف'ىراقب
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 َقىلَخ يذلا كير_مسأي ارق !لاقفىناسر مث دهجلا ىنم غلب تح ةدلاثلا نطغف ينذخاف

 | تيب نال تميترجم لوصح ءامسلا ىلا مس دقملا تيب ىل!الوا سو هيلعمّلا ىلص ب ءارسالا
 : لئاضقلا تاج دا نيب عجلة ل1-4ي هيلا ليحرلا هل لص هيلا ءايدنالا بلاغةرجم ناك س دقملا

 | همارك ان اهيفركد امتوءامسلا ىلا ءادتبا يرساولام فالح هركذام ةيقبيف هقيدصت مزيف

 أ هيلا يبح مث حبصلا قلف لثمت ءاجال اير ىريال ناكفمونلايف ةقداصلا اي اورلا يحول لدم

 | ىلا مجري مثكلل ذلدوزتي و ددعلا تاوذ يل ايلل 'ديعتلاوهو هيف تدحشيف ءارحيق اي ناكف ءالحلا

 ٍ انام تلقف أرق لاقف ىتلسرا ٌثدهجلا ىنم غلب ىتح ينبطغف يف ذخاف 'ئىراقبانا امتلقف سو هيلع

/ 
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 ةجيدخ ىلع ل خد ىتح دا "رف فجري لسو هيلعما لص هللا لوسر اهب عجرف'لمي مل ام غلب ىتح
 ىسقن لع تيشخ دقلر بم ااهربحاوةجيدمل لاقف عورلا هدع ب هذ ىتح هولمزف ينولمز ينولمز لاقف
 بسكتو لكلا لمتو تيدحلا قدصتو محرلا لصتل كنا ادب ثلا كي خيال هللاو دلكتلاقف
 نب لفون نب ةقرو تنا تح ةجيدخ هب تقلطن أ مق حلا بئاون ىلعنيعتو فيضلا ىرقثو مودعملا
 نميتكيو يلرعلا باتكلا ب جكيناكو ةيلهاجلا يارصنتمأ سا ناكو ىزعلا ديعنيدسا

 ةقرو لاقف كيحانبانم عمسا عنب اي ةجيدحهل تلاقف بتكي نا هللا ءاشامةيب رعلاب ليجتالا
 ىسوم لعل زيا يدلا سومادلاا ذحةقرو لاقم» !رام لسو هيلعدشا ىلص هللا لوسر هربخام ىرتام
 ”يجرفعوأ سو هيلءهنلا ىلص هلا لوسر لاقم كموق كج يذل ايح نوك؟ ىنتيإ اءذج هيف يفتيلاي
 متارزئومارصن كرصنا كموي ىكر دي ناوي دوعالا هب تثجام لتجطق لجر تأأيمل من لاق

 || دازو وحن ةشئاعنعةورع نع ىرهرلا قي رطنمقيييلاود.ا جرحأو قوت نأ ةقروبشني ل
 يل ادارم هدمادغابزح انغلب ايف لسو هيلعمتلا ىلصهنلا لوسراهط نزح ةرتف يبسولا رتفو هرخأ 1يف
 مالسلا هيلع يربجدل ى دبت هسفن تاي كلل بجةورذب والك لابجلا قهاوت سؤر نهى درتي
 ةرثق هيلعتلاط اذاه مجري وهصنرقثو هشاج كلذل نكسيف اقحهللا لوسر كما دمعي لاقف
 ركذ يراضيلا حرش يفرج نبا طماخلا لاق» كلذ لثم لاقف لير بج هل ىديتف كلذ لتمادغيحولا
 لقني مل ذا هصئاصخ نم يجولا ءادتب أ يف سو هيلع مشا ىلص ينل مقويدلا ”طغلااذهن ا مهسضعب

 تافتلال !نعدلغت هيف ةكدذ اوكلذ لثم يسولا *ادتبادنعهل ىرج هنا هايبدالا ١ مدح ا نع

 نطداعب ا ليقو هيلا قليس يذلا لوقلا لقت ىعاهيبت رسال اين دجلاوةدشلا رابظاوارخ ءيشل |
 طفلا ىنعمو« هلثارمأ نم هنا معدمسجب كل ذ عقواإق مسجلا تافص نماسيل امهناف ةسوسولاو ليفقلا
 هيعمل ىلص هللا لوسر تمعم لاق هللا دبع نيرباج نع ناخيشلا جرخ اودي دشلارصعلاو مضلا

 يمر تعفرف ءامسلا نماتوص تمس يشم اذا نيرف شي دح يف لاقف يحولا ةرتف نع تدحيوهو سو
 تلقف تعجرف هنم تبعرف ضرال او ءامسلا نيب ىمرك ىلع سلاج ءارحب يفءاج يذلا كلما أذاف
 ى ربه أفرج ل اودلوق ىلا 'رذن قرف "شل اهب أي هللا لزنافيفوامزف يفولمز ينوامز
 نع قييبلاودعس نياواحيخي رأت يف :رايفس نب بوقعي ودم ا امالا جرخاو* عباتتو يسولا

 ثالث ليفارسأ هتومدب نرقف ةنسنيعب راني اوهوةوبنلا لسو هيلعملل | ىلص هيلعتلزن لاق يبعشلا
 لزنف لي ربج هتوبنب نرق نينس ثالث تضمالفن ًأرقلا لزني لود يشلاو ةلكلا هلبعب ناكف نيس

 قيرط نم يعنوب او قيهيبلا جرخاو* ةنيدملابارشعو ةكمارشعة نس نيرشع هناسل ىلعت ارقلا
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 أ ايكرماراهثانا سويلم ىلس يبنلاىأ ارامل وا نااتغلب لاق باههشنبانعةيقعنب ىموم ||

 نم جررخ هنا ئاريخال ا كب منصيمل هلأ نافرشب ا تلاقف ةجيدمل اهركذق هيلع شلل 3 قشف مادملا يف |
 ريخ هناواذه تلاق ناك ديعا مث لسغوربط مت شه نطب ى أر هنا اهريحافاهيلا عجرتاهدنع

 هيلع هلا ىلص يبنلا ناك مع“ رك سلجم ىلعدسلج اف ةكم ىطعابوهو لب ربجهل نلعتسا م رشب أف
 نًاطاىتحهلهللاةلاسرب هرشبف ُقلوللاو توقايلاهيد كوبر دلا ةئييكط اسب ىلع ىئسلجا لوقي لس

 َّقَلَم ىذلأ َكلبَو مس ارق )لاق أرقا فيك ل اقم أرقادل لاقت مسوميلعهَا لس بلا

 هيلع سالارجحالو ةرجش لرجال لمجن فرصناودب رةلاسر لوسرلا بقفل مل ام لوق ىلا
 تك يذلا ركعتي ارالاق ةجيدخ ىلع لخ دال فاهظعا رأى أردقانقومملهأ ىلا ارورسم عجرف ١

 نم هءاج يدلاد اهريحاف يب ركيلاهلسرا ين لعتسا لي ريج هماف مانملا يف هني ريف !كتربحا
 قح هناوهللا نم ك ءاج يذلا لبقاداريحالا كي هللا لمفيال هاوفرشبا تلاقف هدم معصامو هللا
 نمايبارصن سعث دبع نب ةعيب رب ةبتعلام اللغتن!ىتح تقلب | متاقح هنا#لو سر كناف ةرشب أو

 ليريج نم لع دنع لهينتربحا امال اهنئاب كرك ا سادعاي هل تلاقف س ادع هل لاقي ىونبن لها
 ناتوالا لهاابلها يتلا ضرالا ذهب رك ذي لي ربج ل أ شام سودق سودق سادعلاقم
 ىسعو ىسوم_بحاصوهو نييبتلا نيبو هنبي هللا نيمأ هناف لاق هيف كملعب يثريحا تلاقف

 رظتني يذلا يبنلا كبحاص لعل لاقف هتربحاف لهون ني ةقروت ءاجي هدنع نم ةجيدح تعج. ره

 هواعدأ ربظنئل هللابمسقاجت ليال اوةاروتلا يتم ددعأب وتكمهدودجي يذلا باتكلا لها
 نه يسنوباو قييبلا جوحاو* ةقرو تا هترزاوم نسحو هلوسر ةعاط ينهننا"نيلبال يحاناو

 ىلا ةكميفوهاميب هناى أر وهيلع قش دعب املوا يوةصقلا ذهوحريب رلا نب ةورع نعرح ' هجو
 لاق نالجرديلا لرن مث ةضف نم لس هيف لخدأ عرب اذا ىتحة حبس ةج- عزنف هتدي فقس ىلا
 ىلا رخآآلاو "يلااهدحا دعقفم الكا تعنف ثرغتسا نات دراف لسو هيلعهننا ىلص هلئا لوسر
 جيرحاف اهدرب دجا اناو ينوج يف ه دي لخوأف هنمنيعلض عزام يبنج يف هدي اره دا لح هاف يبتجم

 درو هناكم بلقلا لخ دا حلاص لجر ب لق بلقلا متهبحاصل -.لاقف هنك ىلع هعضوف يبلق
 هللاناتلاقنةجي دخل ادرك ّذف وه 5 فقسلا!ذاف تظقيتساف املس امفرواعفترا ٌمنيملضلا

 ا ديعا لسغو رهط م قش هنطد نااهريخاف عجروأهددع نم جرخ هنا متاريخال كي لعفيال

 هيلا رظني لسو هيلع هللا ىلصدمحتو أضوتف ءامنماديع ليربجمتفف هيفدازومدقلام رخ آلا |
 ١ نيت ده ل جسو هجرف ضن نيبعكلا ىلا هيلجروهدس ارب مسمو نيقفرملا ىلا هيدي ودهجو لغو ||
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 أ[ لمتحيه نب قشنمديفركذ | امويقبيبلالاق - لعفي لي ربج ًاراك دم ل مفف تيل ةهجاوم
 جرع نيحةقلا ةرم م ىرخأ ةرم قش نوكي نا لمتحي وءابص يفد منصاملهنم ةياكح نوكينأ

 يلا نب هللا ديع نب كلملاديع ينث دح لاق قام“ نبا قي رط نم يقهمبلا جرخ و ءامسل ا ىلا هب
 | تاك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنا معلا لها ضعب نع ينقثلاةي راج ني « العلا نب نايغس |'
 ام هيهئئادارايدلا رهشلا ناك اذاىح هيف كسنتي ةنسلانمارهش ماع لك يف ءارح ىلا جرخي |

 ناك اك لسوهيلعمثلا ىلص هاا لوسر جرخ ناضمر رهشلاكلذواهيف تعب يتلا ةنسلانموارا |
 أ ما عاب ليربجم ءاجدب دايعلا محررو ةلاسرلاب اهيفهشا هم ركل يتلاةليللا تناك اذا تح جرحي |

 هنا تددظ تح ينطففأ ًلرقاام تلق ًارقا لاقف مئاف اناوف ءايغ مسوهيلعمقل لص هلا لوسرلاق
 || لاقف أرقا امو تاقأرقا لاقت كلذ لت يلداعف "رقاامو تلقأ ًارقالاقف ينعدفتك مت توملا

 يموت نم تدبهو نع فرصناف ىهتتا ملعب مامدلوقىلا قلَخ يذل تشب مس ب أي :

 قيطاال تنكف نودجيوا رعاش نم "يلا ضغباهللأ قلخي نكيملو باتك يلق يراوصاغ 1-7 |
 ادبا اذهيرشيرقينع ثدحتلال تلق نونو أ رعاشل هسفن ىنعي دعب الا نأ ت لقفامبيلا رظنا .

 ريغ ديراام تحرفن نحيرتس الف اهنلتق الف هنم يسفن نحر طالف لايجلا نم قلاح ىلا ندمعال
 ليريجاناوهللألوسرتنادمجاي لوقي ءامسلا ناي دانم تععسذ !كلذل دماعان انيبف كلذ ١

 دمي لوقي ءامسلا ىف ايف هيمدق ف اص لجرر ةروص يلي ربجا ذافرظفا ءامسلا ىلا يس اردت |

 يف ىعجو فرصا امورخ ًاتاالومدقث !ناردقاامو تفقوفدي رااعكلذىبلغشوهللا لوسر كنا

 امجار تفرصناو يعف ةرصنا لوحتي راهتلا داكى حافقاو تازامثاهيههتي أ أرالا ءامسلا نم ةيمحان
 نمهلاب كذيعا تلاقنونجيوأ رعاشل دعبالا نا تلق تنك نما تلاقفاهيلا تسلجت ىلحا ىلا
 كقلخنسحو كتناما معوشلفيدح قدص نم لعام عمكللذكب لعفيل هللاناكأم كلذ |
 عةمالا هذه ىبن نوكت ن ناوجرال ىفافدل تيئاوعنبااي رشبا تلاقفربحلااهتريخاف كمر قلصو
 ربكألا سوماتلا هيت أيل هناوةمال اذه ىبنل هنا ىنثقدص تنك |ل اقف هتريخاف ةقروى لا تقلطنا
 | ٍرط نيو يفي عيناو# ىو ايناك جذل

 ينربخت نا عيطتست

 اا ليربج < اذعة يداي لاف ريجم ءاج ةااهدتع دع وهيا 6 .ر انييق
 ُ تلاقمنلاقثآلا ٠ هارت لهتلاق سلب لوهقت نيالا شب سلجافتلاق من لاقن لا ءارتا
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 اهرامح تقلافاهس أرنع ترس ملاتدأ الاءارت له تلاق س لجأ لوحتت ىرجح يف سلجاف ا
 ناطيشاذهام تلافال لاقن الا دا ارت له تلافاهرجتج يف سل اجل سو هيلع هنا ىلص هلا لوسرو ا

 قاصسا نبا لاق قحلا هبءاجيدلا نأ تدهشوهب تنم امترشباو تيثا عنب أايكلل اذهنا
 نع هب تدحت نيس ا تنب ةمطاف تمعم دق لاقف ثي دما ا فهبن سلا نب ؛,هللادبع دخل

 دنع بهذفاهعر دنيب واهتيي سو هيلعمّنلا لص هللا لوسر تلخدا لوقث اهتمعسيفاالا ةجي دخ
 يضر ةجي دخ نع ةللس مأ نع رخآ أهحو نم ميسنوب او طسوال ا يفيفاربطلا هج .رخآو لي ربج كلذ

 هيلعماا ىلص هللا لو سرنا ليبحرش نيورمعة ةرسيم ىلا نعميعوبأو يقهيبلا جرحاو*امهنعدهللا

 تلاقف ١ ارما اذه نوكينأ تيشح هلل و دقو ءادن تععمى دحسو تولحا ذا يفا ةجيدخل لاق و
 قدصتومحرلا لصتوةنامال ا يدكرتل كنا هلئاوف اريحالا كب لمقيلهللا_دئاك اههشاذاعم

 هيلااقلطناع ةقروىلا دهم عم بهذا هل تلاقو هل هتيدح ةجيدح ترك درك وبا لح داطع ثيدحلا
 ضرالايف يراه قلطنام دمجايدمعاي يلخ ءادن تععميدحوتولحاذا لاقف هيلعاصقف
 دهشاد مح اي لاقدا دان الخالد يفردحام ىنتث ؛12 لوقيام معست ىتح تبتاعكاتا ذا لمفتال لاق

 ميحلا_سحو 1 رهام لقلاقع هلوسروهدبعا دمنا ديشاوهّنلا الاملاالل نأ

 ةقرو قاف هللاالاهلا ال لق لاق مت نيلاضل ١ لاو غلب تح نيملاعل امر مش محلا
 لثم لعك ناو ميرم بادن رشب يدلا كنادهشأاناف رشبا ّجرشبا ةقرو هل ل اقف هل كلذ ركذف
 ندهاجال كلذ قكردي ناواذه كمويدعب داهم ابرم وت فوس كنأو يب كنذاو ىسوم سومان |

 هنالري رللا بايت هيلعسقلا تي ًاردقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةقرو يفوت الفك عم |
 يبنلا نأ ة رسم ينأ :رع رح 3 هجو نم ميعنوب أو يقبيبلا ىورو* ةقرو ىنعي ىنقدصوفنمأ ||

 ىلا كلذتسأأفاب , راه قلطن توصلا معمذاف دمحأي هيداني نم مه«زرب أذا ن ناكل سو هيلعمشا يلص ا
 معنويا جرخاو*هلشمة دي ربنعلوصوم دنسي يعنوب ا جرخ او ة يلهاجلا يف هلاعدن ناكو و ركبيلا ||

 4 رك لسوهيلع هللا ىلص ينلا نا ةجيدخ هل ترك ّداملةقرو لاق تلاق ةشئاعنعةورع قي رط نم
 هللا نيما ليربج ناثوال ا اييف دبعت يلا ضرال هذه ينركذ ذي ليربجلامو حوبس حويس لي ربج
 دنع نم نكي ناف ىرسف هكر !اذاف يأ رامديف ى ار يذلا ناكحلا ىلا هي يبعذا هاسرنيب وهني

 هللا ىضرةشئاعنعميعنوب اوةماسا يا كسشراحلاويايطلا جرخاوهبربكألا سومأتلا

 م ل جرقت ناضمر رهشكلذ قفاوف ءارجبارهشفكتعي نارذن لسو هيلع هلقاىلصيبنلا نا اهنعأإ

 ْ هيت أل هنا لاقف ةقرو تريخاف تعجرفهري ذ لي ربج بيغت ترسحت الف تلاق تامفف ءاري ال هللا



 سعشلا ىلع ليربجبانا اذاق ىرخا رم تجرخ جري مالسلا نافرشبا تلاقفاهتربخلاف كن آشام

 ىقح ينلكف بابلا نيب هينييوهأ ذافاع هرسم تيشخف هدم تل شف برغملاب هل حانجو قرشملاب هل حادج

 ادس دقليئاكيب وهب انأ اذاف عجرانا تدرافيلع ًأطبافهلتئجنادعومين دعو دب تسنا

 مئافقلا ةوالحليفاقلاع لي ربج يف ذخاق ضرالااو ءامسلا نيب لي اكيم يقب و لير بج طبيف قالا

 ءاه بهذ نم تسط يف ءلسغمم جرس را هللا ءاشام هنم جرفقسا مت هجرفقساف يبلق نع قش
 تالا سح تدجو ىتح يرهظيف مح ءادالا ًافكيأك يف افك عدم أل مهناكسمداعا مزمز

 لاقت ردقا لف طقاباتك ت أرق كأم أرقا لاقت ءاكبلاب تشهجا ىتح يقلب ذحا متيبلق يف

 مت هتفذوف لجري يننذو مت تاي آ سمح ىلا ىحتفاىتح كر مس أرق لاق أرقام تلق أرقا |
 يناقليال لمجنت كلا برو هتماهتعيت ليئاكيم لاقف لجر ناك تتزو تح هتزوم رخآب يفنزو

 سايعنبا نع يموباودعنباودمحا جرحاو*هننألوسراي كيلعم السلا لاقال ارجتشالو ربح

 كلذ تركذف ا وض ىراواتوص معما ىفا ةجيدحل لاق لسو هيلعهلا ىلص يبنلا ناامهنعهقلا يضر
 جرخاو*هنيعاو . هرصق و هزرعاسف يحان اوتعبي نأف ىموم سوما لثم سومابا ذه لاق ةقرول

 ملسو هيلعمشأ ىلص هللا لوس ءرأةقرو_لاق لاق امهنع هنا ينر سابع نبا نع ميعنوب اوىفاربطلا
 جرخاو*رضخا هيمدق رطب وال هاحاتجو ءامسلا نم ىنيت أي لاقف لي ربج كيت ايف يك"
 مثتلاق رضح يف هيحاصكجوز ىأر له ةجيدمل ةقرو لاق لاقدادس نينا دبعنعمعنوب أ

 نعفحاصملا باتك يف ةبشنب رمح جرخاو* ءالب هعما نم هبيصيسو ين كجوز نر اف لاق
 أرق إ بوعكم هيف جايد نمطغي كاملا ذا ارحب ناك سوميلعمثل لس يبلانا يرعزل
 ليربجءاج لاف ريمع نبديبعنع جرخاو+ معي "ملام ىلا َقلَح يذّل كبت مس
 جرخاو*َكيَر رمسأب ارق )لاق 'ىراقباناام لاق ًرقالاقف طخ سو ديلعهثلا لص يبنلا ىلا
 7 ًارذادايجاب لسوهيلعما ىلص ها لوسرائيبلاق امهنعهللا ينغر سايعنبانعدعس نبا

 هللا لوسر رعذف لي ربان ادمتاي حيصي ءامسلا ىفا يف ىرخالا ىلع هيلجر ىدحااعضاواكلم
 اهريخاف ةجيدخ ىلا مي رس عجرف هامسلا ىلا هس أر عفراطك هاري لءجو كلذ نم لسو هيلعمثا ىلص
 ناىثخال فاو نابكلاالو طفائيشمادصالا ذه يضخغب تضخب ام ةجيدخأي هللاولاقو هربخ
 قدصتومحرلا لصتل كنافادب كب كلذ لعفيال هلا نافكلذ لقنالالكت لاقاتعاك نوكأ



 | هقرهخاف هعناةرملوا قد لفوننب فروا تقلطلا ميركل كالخ ناوةنامال يدكتوثيدحلا

 نادي رفريكألا سومانلا هيت أيل هناوهتوبن ءدبل ذهن او قداصل هنا هللاو_لاقن هباهربخا ام
 هللا_لوسرنااهنع للاى مر سايعنبا نعدعسنبا جرخ او*اريح ال ا هسفن يف لمجيال |

 نأكى ىنحا دي دشافزح نوف لي ريب ىريال مابا ثكم ءارجب يجولا هيلع ل نان لسو هيلع ىلص
 سو هيلعمشا ىلص هللا لوسرادبيف هنمهسفن قلي نادي ري يرحاةرمع ارح ىلاوةرمريبث ىلا ودعي |

 نيبيمرك ىلع لي ربجااذافهسأ ار عفرف ءامسلا نمانوص معم ذا لابخلا ث كالتضعبلا دماعكلاذك
 هللا رقادقو فرصناف ليريجاناواقحمللا لوسر تنا داي لوقي هيلءاعب رتمضرالاو ءامسلا |

 يبلانا هنعهللا ىفرس نا نعيفاربطلا جرحاو# يمحو دعب يجولا مياتت ته شاج طب روهذيع ْ
 اليخ الجر ةيحد ل اكو يبلاكلا ةيحاد ةروص ىلع. ينبت ةي لي رج ناكل اق مل-وديلعمتلا لص

 أ نبا رع خيشلاوباوماحيملا نباودمحا جرحا (هتروص يف ل لو ريج ملسو هيلع! ىلص هي هدر

 ةدحا اوامانيترع الا هنروص ل لي رج يل لسو هيلع ملا لص هللا لوسر نا هنع ثلا ىذرووعسم

 جرخاو*«ةردسلا دنع ءارسالا ةليلد ىرحالااماو فال اًدسفهسفتءاراد هنتي ري ناهل اس هناف |
 هلو هتووص يف لي ريج ودياعهشا لص هلا لوسر ار لاق دبع هللا ىضردوعسم نب !نعدما
 جرحا و ميلعهب هللا امو توقايلاو ردلاو ل اب وأهتلا هحادج نم طقسي قفال ادسدق حادج ةئاتس ا

 ىقلح يقلا هتروص يف ل ايربج ري سو هيلع لص يبذلا نااهنعمّلا ىصرةشدئاعن ءنازيشلا

 يفو ضرال او ءامسلا .:نيبام هقاخ لفعا دا -ضرال ا ىلا ءامسلا نماطبهنم . ارنيترمال يلع

 | لاق تلاقاتعجيشلاوب جرحاو* توقايلاول وللا هب ىتاهم س دنس بايث هيلعاهنعدمحا ةياور
 هتف نماحاتجر شنق كتروص كتي رن ينآثددو ليربجل إسوهيلع هلل ىلص هلثأ لوسر !

 امهنع هللا يضر سابع نبانعحيشلا وأ جرحاو* «يشهاهسلا نم ىريامىت ّةدحءامسلا قفادسف |

 شي رلفماهرش دق اولْول نم حادج ةئاتس هل ليررج تي ار لاق لسو ديلعمثلا ىلص يبتلا نع ا

 ةلح يلب ربج ملسو هيلعدللا ىبص هللا لوسرى ًارلاقدوعسم نبا نعجرحأو * سي وأوطلا |

 هللا ىلص ىبللا ناديبعنب رش نع جيتلاوبأ جرح او*ضرالاو ءامسلا ن هيبام اللمدق ءارضح |

 توفايلاوُولٌوالاودج رب زلا نمهعحدج ! ةموظنم هقلخ يف لي ربجى أر ار ءامسلا ىلا دعصأل ٍإسو هيلع
 رثك او ةفلئ# روص ىلعكلذ ليقدارا تنك و قفالادسدق هينيع :2ريبامنا "يلا ليفت لاق |
 لابرغ ءارونم هيحاص لجرلا قىرياك هار !انايحا تنكو يبلكلا ةيحدةروص ىلعدا ارا تكام|

 يقيمبلاومك ال اويئاسنلاويذمرتلاودمحا جرحأ 1 ملسو هيلع هلا ىلص هيلع يجولا لوزن ةيفك)
 اذا .وهيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكياق هنعهللأ يضرب اطمحلا نبرمح نع ديج دقسإ يينوبأو



 ا
 جرح او لمنلا يودكه ههجو دنع مع ظنل يفو للا يو داك يودم دنع عمسي ىجرلا هيلع لزت از

 ملسو هيلعمتلا لص هللا ل وسر ل ًاسماشهن بث راخلا تااهنعهللا ىشرةشئاع نعناخيشلا
 تيعودقو ىنع مصغيف'ٍلعءدشاوهو سراة اصلص لغم ىنيت ايانايحا اق ولا كيت ايبعيك
 هيلعلزني هتي اردقلو ةشئاع تلاق لوقي امىعاف قلك الجر شاملا ىلا انايحاو لاقأم
 ةللس يللا نعدع سنبأ جوخ او+اقرعدصفتيل هنيبجنأوهنع مصفيفدربلاديدشلا مويلا يف يحول

 نيو ىلعىنيت أب ىسولا ناكل وقي ن اكسو هيلع ما ىلص هللا لوسر نأ هغلب هنا هتع هللا ىضر

 لثم ٠ يش يف ىنيت أي و ىنم تلفتي ك اذف لجرل ! ىلع ل جرلا قلي اك يلع هيقليف لي ربجدب ىنيت أي
 تماصلا نبةدابعن ع ملسم جرحاو*ىنم تلفتيال يذلا ك اذف يلق طل اخي ىتحسرملا توص
 هل ديرتو كللذل ب برك ىحولا هيلع لرئاذا ناكل سوهيلع هنأ قلص هلا لوسر نا هنعهّللا ىضر

 لزناذا ملسو هيلع ثا ىلص هلا لوسر ناكتلاقاهنعونلا ىضرة تاع نع يعنوبا جرحاو* ههجو

 نع ميعنوب اجرحاو ليت الرق 5 كلم يِيلتسانإ ىلامت هللا لاق القث دجو يحولا هيلع
 كلذ لقث ملسوهيلع هللا ىلص هللا لور ىلع يحولا لزر ذا ناكل اق هنعمل غر تباث يدي ز 8

 لاق تباث ندي زرعيفاربطلا جرتاو# دريلا يف ناكن اونا هن 5 اقرع هتبيجر دغوهيلع

 ةديدش ءاحتوب هتذحا هيلع لزن اذاناكو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا حولا بتك تك

 جر داكت ىتح غرم اف" يلع ىلكوهو بتك أ تنك هنع يرسخ نامجا لثما ديدشاقرع قرعو
 هللا ىغر سابع نبا نعد جرخاو+ أدي يلجسر ىلع يشم ال لوقا ىتحن , ارقلا لقث نمرسكتت
 *هراجدب رثي كال ذاوفرعىجولا هيلع لزنا ذا و هيلع هلأ لص هللا لوسد اكل اق امههنع
 لزن اذا سو هيلعملا لص هلا لوسم ثم لاقامهتعهللا ىىذر سايعنب , | نع يعن و اجرخاو

 دجاج رخاو*مهتمدحا هلكيإو هباححت !هنع كسماوهدسجوههجوكلذل ديرت حولا هيلع

 لاقىحرلاب سحت لها لوسراي تلق لاق امهنعهّاىضر ورم نب نع ميعنوباو يناربطلاو
 *هنمض فت يسفذ .نابدسا اي ظالا "يملا ىحوي ةرم نمامو كلذ دنعت بث ا ملص الاص معسا من

 اذا سوديلهنل لص ها لوسر ناكل اق نعد | ىضر مساع كلربناتلعلا نعمصنوبا جرخاو

 نع ميعنوب اجرتاو# هلأ نمد يال هبلقو دمع" غرفو هانيعةحوتفم هرصب ماد ىحولا هيلع لزنا

 هلو هيلا جوي وهو سو هيلعمشا ىلص هللا لوسر ىلا ترظن لاق هنعهّللا ىضر ة يما لاي ىلعي
 1 هللاىغر يسودلا ىورا يلا نعدعسنب ا جرخأو# هنبيجو هانيع ةرهمتركبلا طيطقك طيطغ
 اهأدب لقثنو رغرتف هتلحار ىلعدناو سو هيلع ىلص يبا ىلعل زني حولا تي ًارلاقهيع



 دي م6
 لقثل هنع ىرسي ىنح اهيدي ةدتومتماقاج رو تك رباب رف نامصقنت اهيعارؤنأ نظا ىتح
 تاق اهنعشا ىغر ةشئاع نعقييبلاو دعا جرخ أو + ناجل لثمدنم ردحتبيإ هناو ولا

 ىجويام لقث نءاهنارجي برضتف هتقان ىلعوهو سو هيلعمنلا ىلص هلل لوسر ىلا ىحويل ناك نا |
 رع دعس نبا جرخاو# هيلا سوا! ذا يقاشلامويلا يف قرعلاب فتيل هنيبج ناكناوديلا
 هس أر يف طغي ىجولا هيلع لزب اذا لسو هيلع هللا لص هلأ لوسر ناكتلاقاهنعهفا ىضرةشئاع

 نعيىفاربطلا جرخ تاو#ناجلا لثم هنهر دن تح قرعي ومايأنت يناورب دجي ودهجو يدب رئي و |
 ىسولاهيلع لزناذ ذا ملسو هيلعهنثا ىلص هللا لوسر :اكت لاقاهنعهلا ىمر سيم تنب ءامهمأ ا

 || ىفردي زي تنب ءاممأ نع ميعنوب اوبعشلا يقييبلاويناربطلاودمحا جرخاو*هيلعىثغي داكي |
 | ناداكقةدئاملا هيلع تلرئااذا اى-لسوهيلعملا لص بلا ةقانمامزةدغاتنكأ تلاقاهنعهلا |

 ا هللا لوسر ناكل اق نعل ىضرةرب هبا نع جوبا جرحاو*ةروسلا لقث نماهد نعرسكمي ا

 ا نعدعم لربا جرح اوه ءان,سان هسأأ رم لغيف عدص يجول هيلع لزنا ا هللا ىلص

 | هناركلا ةثيبك ةعاسكادإذقو مسوديلعملا ىلص هللا لو -رملا حوا ذا ناكل اق ةمركع !

 | ناكلاق هنعهللا ىضر ةريرحفلا نعم جرخاو* هيلغيا ةمم*لاذب ساعتلاهذقو أ
 | * يحول ىفقني ىتح هيلا ههرط عفري انهدحأ عطتسي مل هيلا ىحوا اذ او هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مو ةيلع هللا ىلص هللا لوسراشي لاقام نع هلئا يضر سابع نبأ نع دعس نياودا جرخاو |

 أ لاقف ملسوهياعمشا ىلس هللا لوسرملار رتكت نومظم نب ”رائعدنر ذأ سلاح كم هتبب ءاتغب |

 ىلاهرصبب لو هيلعمتتا ىلص هنا ل ور صخش ذأ هت دحي هاه بق هيلا سلخ ىل لا اقسلجتالا هل ا

 ا هللا لوسر فرحت ضرالا يدلي لعدعضو قحهرس حضي حاف ءامسلا ىلا ةعاسرظفنف ءامسلا (!

 || امدقفتسي هن اكهس أر ضغني ذحا فدرصب عضو تيحرىلا نامع هسيلج نع ملسو هيلع هللا ىلص أ
 ا ”امسلا لال -وهيلعهقلا لص هللا ل وسر رصن صخش هتجاح ىصق فر ظني نوعظم نباوهللاقي :

 -لاقفلوالا هم لجي نائعلا لبقاف ءامسلا يف ىراوت ىتحهرصب هعبت ًافةرملوا صخش اك
 كلذل تنطفو !لاقد ربحاف تلعف ينعي , ارامولاقةادقلاب ءالمفك ل مفت كتي ًارامدمتاي نافع |

 ناسحال 13لدمْأب ب يشأ ورم لاقكاللاقافلاقاقن : ؟ىفاتا لي ريج نا لاف معن لاق |

 ثول د ملل ب قلاَوِركْملاوءاشحتلا عني رفا يذداتيإ ان

 ملسو هيلعهشأ ىلص ىبنلا مم ةكّمالملاةب راح )ادم تببحاو ىبلق يف ناميالا رقئسا نيح كل ذف
 ويني نملجراهيلاقاهعمناي هدر سابع نبا نع قيمبلاو لم جرخأ | ( ردب ةوزغيف



 ا
 مدقأ سرانلا توصو هقوفطوسلاب ةبرض معمؤا همامانيكر شملان ملجر رثايفدتشي ردب ||

 طوسلا ةيرصتك ههجو قشودفن | طح دقوهاذاف هيلارظنفايقاتسم همامأ كرشملا ىلارظنذا موزيح
 تقدص لاقف سو هيلعمللا لصقلا ._.لوسركلذ ثدخ يراصنالا» هف مج كل ذرضخاف
 ركاسعنباويدقاولا جرحاو*# نيعبساورساو نيعبسذ ئموياولتقم ةثلاثلا ءامسلا ددم نمكلل ذف

 ىبلانيك :رعامقفرعاال نيلجرردب موي تي أر لاق هنع هللا يضر فوعنب نمحرل ا دبع نع
 مهفلخ مثلا اهنلث م لاتقلادشا نالئاقي ايهدحا ءراسي نعوارهدحا سو هيلعمنتا ىلص
 هللا ىهر سابعنب نع ميعنوباو ىبيبلاو ريرج نياو قاما نبا جرخاو#دماما عيارامعمب ر
 رظتنن ليج يفلانافائكر ش يعن حنو ردي يل عنب اوان ترضح لاقرافغينب نم لجر نعامهنع

 ليلا ةمحمجاهيف انمعم ليجلا نمتسدالفةباحم تلبقاف بهتننف ةريدلا نوكتن م ىلع ةعقولا
 تدكفأنا اماو هناكمت اف هبلق عانق فشكتآف ىبحاص اماه موزيح مدقا لوقياسرافابيفانععمو
 يقيببلاو ريرجنباو هدنسميف هيوهار نياو قاحس انباع رخاو# كلذ دعب تشعتنا2كنلعا

 ىسون آلا ردبب ممم تكول يمعامدعب لاق هنا هتع هلل ا ىضر يي دعاسلا ديسا يبا نع ميعنوب و
 نعيقبيبلا جرخاو*ىرامتاالوكلداال ةكّن الملا هنم تجرح يذلا بعتلاب ككريخال ىرصب
 فاتك ادنعنيفدرءةكئالملا نمافلا ردب مويلرتأ ىلاعت هللا نأ امهنعهلث يضر سايعنب ا

 ذخأ آءارغص ةماهب رجتح* ليربجاذه ركبايا اي رشب ا لسو هيلعمتتا ىلص هللا لوسر لاقوودعلا
 عقنلا ءايانث ىلع ملط ةعاس ينعبيغت ضرالا ىلا لزنال» ضرالااو ءايسلا نيب هسرف نانعب
 يتلا ل را امهتعمللا ىدر سايعزبا نعيراججلا جرحاو# هتوعدذا هننارصن كانا لوقي
 جرحاو *برحلا ةادا هيلع هسرهس اربح آ ليربجاذع ردب موي لاق لسو هيلعشا ىلص
 جير تءاجؤا ردن بيلقنمحيمأ انا اهيب لاق هنعهللا ىذر يلع نع يقبيبلاوك اخلاو ىلعي وبا
 تءاجمت ابلبق تناك يلا الا طقاهلشم راجل ةديدش م رت. ءاج ٌمتبهذ ّتطفابلشمرا ملةديدش

 عم ةكئالملا :رمفلايف لزنمالسلا هيلعلي ربج ىلوالا جيرلا تناكق لاقةديدش ير
 نيمي نعةكمالملا نمفلايف لزن ليئاكيمةيناتلاهيرلا تناكو سو هيلع هنا ىلص هلا لوسر
 فلايف لزت ليفارسا ةفلاثلايرلا تناك هني نعركب وبا ناكول سو هيلع هنا لص هللا لوسر
 ىلعي وب اورازيلاو دمحا جرخاو*ةرسيملاباناو ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر :رسيم نع ةكئ الملا نم

 اندحال ليق ردب موي ركبايلالو يلليقلاق هنعهللاىغر لعنع يقبيبلاو ةححص وك احلاو

 نوكي و لتاقيالو لاتقلا دهشي مظع كلم ليفأرساو ليئاكيمكعم رخآلل ليقو لب رج كعم
 لاق هنع هللاوضر ف يتح نب لهس نعمعنوباو قهيبلاو هحصصو ماما جرخاو*+فصلايف



 ترا لبق دسج نعدس أر مقيف كرشملا أر ىلا هفيسي ريشي اندحا ناو ردي مويانتي أردقل

 موي عيتال ىفالاقدعمنا ىضر ييللادقاو يبانع قييبلاو قاصمأ نبا جرخأو*هيلا لصي

 * هلتق دف يريخ نأ تفرعف نيس هيلا لصي نأ لبق هس أر عقوف هب رمخال نيكر شملا نمالجوردب ١

 ينثدحلاق ةراديجلا نعمعنوبا جرخاو*هلثمىفزاملا دواد يلا نعميعنوباو ري رج ني أ جرخاو ا

 تلقفامزهنمي دي نيب الجو ترصب ًاذاردب موي مزهنما فا لاقركي نب دعس ينب نم يموق نم لجر :
 +ادحاهيرقتي ًارامواطقاسهلي ازدقدس اراذافهتقتطلو قرج_:رمملدتفدب ىف اتسا هقتحلا

 | دي ردتتوهبرسغنم تيسر ديال لجرلا س أر ردت ذثموي ناكل اق ةمركع نع دعس نبأ جرخاو

 ,| سانلا ناكلاق هنعهللا ىشر سنا نب عيب رلا نع قبيبلا جرخ او هب رض نم يرديال لجرلا
 | دق راثلاةعملشم كالا لطو قانعالا قوف برشب عراق نمةككال ا ىلتق نوفرعير دب موي |

 تناكلاقامهنعهللاىضر سايعنبأ نع معنوباو قييبلاو قاحصسا نيا جرخاو#هب قدحا |
 ةكمالملا لتاقت لو رمح متايعنيدح موي ورم روبظ يفاهرلسرا دق ضي ماع اقدب مويةكت الملا ايس

 يقيمبلا جرخأو* نوب رضيالاددموأ ددعمايالا نم» اوسايف نونوكياوناكوردب موي ىوس موي يف
 ءامسلانيب قلب ليخ ىلع اضيبالاجر ردب موي تي أردقل لاقورمع نبليهس نع ركاأسع ن باو
 ا هنعهلأ يضرك :زملا فيع نب بطي وح نع دعس نب أجرحاو* نورس ايو نولتقي نيلبعم ضرالاو

 *« ضرال أو ءامسلا نيبرص أنتو لتقت ةكئالملا تي ًاداوبع تي ًارف نيكرش رثلل.اعماردب تدهشدقل لاق
 لسوهيلعمثنأ ىلص هللا لوسر لاق لاق هيب نع يهارب نب ةجراخ نع قييبلاو يي دقاولا جرخاو

 :| جرخاو*ف رعا ءايسلا لها لكامل ي ربج لاقف موزيح مدقأ ردب موي لئاقلا نم ليربجل
 .| مدي ملة فئاح ب رضوأ ةعوطقمدب؟ يرداام لاق هنعهثا يصر ب يهسس نع قييبلاو يدقاولا
 ١) ردب وي تثج لاقراين نبةدرب يأ ن نعقيبمبلاو يدقاولا جرخ او+ابتي اردقوردب موياهلك

 ناس ًاراماهثا لوسراب تقف سو هيلع هللا ىلص يبتلا يدي نيب ل روتعضوف س ورةتالشب

 هللا لوسر لاقفدس أ رتذخاف هبرضاليوط ضيا الجري أر يفاف تلاشلااماوام_هتلتقف

 : هللا ىضر سابع نبا نعينهيبلاو يدقاولا ج رخأو +ةكمالملا نمن الفك اذ لسوهيلعمتنا لص
 : توند دق يفا لوقيف مهنوتبتي سادلا نم نوفرعي نمةروص يف روصتي كللملا ناكلاقامهنع

 كبَر يحوي د ىلامتهلوق كلل ذف «ىثب ا اوامحول نولوقيم تعج مهنم

 بئاسلانعيتهببلاو يدقاولا جرحاو+اونَم !ًتريذلا اون كس ينأَدَك ةكئالملاىلإ

 'امهتناولوقي ناكمن ا هنعهنا ىغر شيبح يلا نيا | لوقيف نفلاقيف س 2 ادلانمدحا ادحايفيفرس
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 ضرالاو املانيب شيب سف ىلع ل يواص ضي أل جر يبكر ديفاهعم تمره شب رق تمزهتام أ

 : سلفا د هرسا نمهركسعلايف ىداتفاطوب - ..يف دجوف فوعن؛ ن*+-رلا دبع ءاجواطاب ر ينقثواف أ

 ؛| تلقف كرسا سيل لاقف سو هيلع 'ىص ها لوسرملا يب يحش ىف قس شرسا هنا رح مدي ٍ
 || ماخلاويدقاولا جرخاوةكم الملا نم كلام كرسا لاقف تي ار يدذلاب هربخا نا تهركوهفرعا ال
 ؛! داح . صيلس ي داوب عقودفو ردبموب انتي ار دقل لاق هنعهلنا يضر مازح نب ميكح نع قهبلاو ا
 هباذيإ ءامسلا نم > يش ةاذهنإأ يسن يف عقوف الغ ليس يداولا !اذاوقفالادسدق ءايسلانم |:

 ' معنوي او قهيبلاوهي وه ارنباجرح او ةكمالملا شو دو زملا الا تناك امثل .وهيلع هنا ىلص دمت ١

 | نولعت#ي سانلاو موقلا ةعزهلبقتي ار لاق هدعدلا ىضر مطم نب ريبج نع: ردح دنس |
 لغلا لثم اذاف ترظنف ضرالا ىلا عقوتح ءامسلاليقن مءاسكلا يا دوسالاداجبلا نقم

 جرحاو *موقلا ةيزه الا نكي لف ةككالملا ١ اهخاكلشا لف يداولا ًاذاعما تح توتيمدوسالا |'
 ظفلو مشاه ينب نم لجرب ريصةراصنالا نم لجر“ اج لاق هدع هنا ىضر يلع نع ميعنوب اويقبمبلا |

 نسحا نمهلج ا لجريفرسادقل يفرسا امهلناوأذها لجرلا لاقفردب موياريسأ سايعلاب ميعنيجلا :
 | + مركشكللم كاذلو هيلعمللا ىنص يبتلا لاقف موقلا مارا اقلب! سرف ىلعاهجو سانا |'

 | سابعا! رساىذلان ناكلاق امهنعمّننا ىحر سابع نبأ نحمس 2 أو دهس نيأو دما جرحاو

 ها لوسر لاقفايسج" الحر سايعلا ناكواعومم الج ررسلاوباناكو ورم نب يعكر سلاوبأ
 املجر هيلع ينباعا دقأ هللا لوسراي لاق س اعلا ترسا فيكرسيلا ابا ايواسو هيلا ىلم

 هيلع كباعادقل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقفاذكو اذك هتئيهمدع الو كلذ لبقهتي أر
 0 ناك لاق سوا نب ديبع انثدح لاق ديبل نب دوه نع دعس نبا ججرخاو * رك كلم ْ

 لسو هيلع هنا ىلص هل 'لوسر املا رظالو رح! الجرو بلاطيبا نب ليقع ترسا ردد موي |
 لاقدهنع هّلنا ىضر سيق ن ةيطعنع دعسنبا جرحاو * ميرك كلم امهيلع كلب اعالاق |

 هعرد هيلعءار#ىتنا سر ة ىلع لي ريج ه ءاج ردب لهأ لاتق نم لسو هيلع ىلص يبنلا عرفام

 معن لاق تيضر لهىد درت تح كقرادأ نا يرعأو كيلا ينثعب هللأ ن ادمعاي لاةهدهرهعمو

 هللا وسر عم ىلصت انك لاق هئعدتلا يضر رباج نع لعي وبا جرخاو *فرصتاف تيضر |
 كاني ارمها_لو-راياتلق5 الصا!ىضق الد هتالص يف مسئؤاردب ةوزغي سو هيلع هلا لص
 يلا كضف موق! بلط :ىم عجار وهو رايغلارثا هحانج ىلعو ليئاكيم هرم لاق تمس
 قي رط نموباهش نبا نع ةيةعنب ىسوم قي رط نم ميعنوب اوقهيبلا جرخاو * هيلأثتمسلتف

 اعضاودي دخلا يف اهنقمريتك ريغةكرعملا نيب ونبي اعورصم ل اجاب د دجو دوعسم نبأ أناةورع
 أ ص د ديس ري م
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 ضرال ا ىلارظني بكتموهو اوضعهدمكرحي ضرا عيطتسيالو حرج هب سبل هي ذف: ىلع هغيس
 هيغتكو هدي يفواردخ هقتع يفرصب ٌأوحارج هب سيلوهاذاف هبلس هس أو عضوق ءافق نم هبرضف

 جرخاو*ةكئالملا برض كلذ لاقف لسو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذب ربخافطايسلاراث آ ةّئ

 هنأ ديعنب نيس ىنث دح هقي رط ميعنوب اوقيميلاومكاخلاو رييرج نبأو دعس نباو قاما نبا
 سايملا ل آ انك لاق عفاروب أ ىنث دح لاقا .هنع هللا يصر سايعنب ا نع ةمركع نع سايعنبا
 هلال وسر ىلا شي رقت راسا سايعللامالغ تنكوأنمالساب ىننقس دك ومالسال ادله ددق
 يفان دجوف ربملاب ىعازملا نام سوجلاانيلءمدقف رابخال ا عقوتنانلعجير دب موي لسو هيلعمقنا ىلص
 هي سلا ين اهئاوف سو هيلعهلن ىلص هنئا لوسر روهظ نم ربخلانمان ءاجامانرسوةوقاتسفنا
 هءاحاج ءازخاومقلا هتبك دق هياجررجيرشب بملوباتدبحلا ليقأ ذا لصفلاما يدتعومزمزةفص

 حيتجاومدق دق برحنينايغسويا اذه سادلاهل لاقوة رجحلاب بتط ىلع سلج ىتحربملا نم
 موقلاانيقل ناالا وهام هللاو لاقت سلج ىتح ءاجمر مما ك ددسف يلا اه بشوي ؟لاقق سانلا هيلع
 اهيبالاجراتيقل سانلا تملامهنلاوكللذ عمو وات تيحانمح السلا نوعصي انفاتك مانحنف
 بمهلوب ! ماقوةكَ الملا هللاو كالت تلق ةرححلا_داط تعفره لقائي ىقبتام هلل اوال قلب ليخ ىلع
 هتيب كيسمأتبا هكرت دقلف تامىتحاعيسالا تكم امهئاودةسدعلاب هللا ءامرو اليل ذهيلجرررجي
 نم لحر الل اقىت-نوعاطلا قت 1ك ةسدعلا نت شي رق ساكو أ ىتح هاش دياماثالت
 هذهىودع يشحن اما الاقفدباف دتال هيب ين ادقاكابا را نايتست المكي و شيرق
 مدن نون ديامديعب نم هيلعءاملا,اهذق الا هرا_غامهتلاوع هيلعاكتيعأ انافاقلطن ا لاقذ ةحرقلا
 (دحا ةوزغةكُن الم اروضح) * ةراجملا هيلعاوعر حرا دج ىلا هوددس ا فدكم ىطعا ىلا هولقتحا
 نيع رع دحا مويتي ار لاقدنع هلا ىضر صاقويفانب دعس رع ناحيشلا جرخأ

 هللا لو هرنعنال:اقي ضي بايت امهيلعزيلجر هراسي نعولسو هيلع تلا لص هلا لوسر

 *«ليئ كيمو ليريج ينعي هدعب الومويلا كلذ لبقامهتي أر املاعقلا دشا سو هيلعمشا يلم
 نعدحا موياولتاقيملمهناهدارملاقوردب مويال دكت الملا لتاقث مللاق دهاجم نع قييبلا جرخاو

 ىلاعت هلوق يف هخورش ._: رع ىدقاولا لاقو ٠ هب مرماام ىلعاوربصي مو لوسرل ا اوصعنيح موقلا

 جرخأو ٠ قييبلاهجرخا اودَمُي لفاوفشكتاواوربصي مل لاق ةي آلا ١ وقل اوريصت نإ ل
 ةكالملا_-رمفال [ةسمخي هدمب نا ىوقتلاوربصلا ىلعم دعو هللا ناكل اق ةورجزرعىقهيبلا
 ددممهنع عفر ايندلا اوداراو مهفاصماوكرتولوسرلا صا اوصعال لعفدق :راكونيموسم
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 قلطنا نوكرشملا مزهتا امل اولاق هخورش نع ىدقاولا قي رطنم دعس نبا جرخاو# ةكئالملا
 ماحر ترادتساو نيطسملا فوفص تضقتناومواتقف نوكرشملا مهيلعركف نويهتنيةامرلا
 نولس ازمات او لتق ادم نا سيلب ا ىدانوايص كلذ لبق تناك وأر وبدت ,راصفيرلا تلاحو

 لتقو شهدلاوةلبعلا 2 مهب نورعشي اماضءب مهضعي برضي و راعشريغ ىلع نولعقباو راصف
 جروحاو+ لتاقثملو ذئموي ة كالا ترضحو بس عصم ةروص يف كلم هاوللا ذخ افريمعنب يعصم
 ىنل اس ةمصلا نب شي راك لاق_لاق ديبل نب ,دوهت قي رط نمركا ًاسع نب اوم دنمنب اويفاربطلا

 بنج ىلا هثي أر تلقف فوع نب نمر لا دبع نع بعشلا يفوهودح ا موي لسو هيلع منا ىلص يبنلا
 ةعيسهيدي نيب دجاف نمحرلادبعىلاتعجررف ثراحلا لاق هعمل تاقن ةكئالملا نالاقف ليجلا
 مهلتقف ءال 'ءهاماوامهتلتقاءاف !ذهوا ذهاما لاق تلتق ءال وهلك أ كنيهَت ,رفظ تلاقف ىعرص
 لج لاق ىردبعلا لييحر شنب دم نع دعس نبأ جرخاو+ هلوسروهللا قدص تلقفورا ملنم

 دمح امو لوقي وهوى لا ديب هذخاف ىنبا هدي تعطقف دحا موي ءاوللا ريم نب عصم

 ءاوللا لعىنحناف ىرسيلا هدي تعطق مث ةيآلا 06 لأ هلْبق ْن م َْلَمْرَق لوسَر الا

 دم لاق ٠ ءاوللا طقسف لتقف تدي , ال1 (لوسرالا دمامو)لوقي وه هود ىلا هي دضمب همضو

 نبالاقو٠ ٠ كلذ دعب تلزن ىتح ذشموي(لوسرال ادمامو)ةي ١ الاءذهتلزنامو ليبحرش نبأ

 ةعبب نب سابعلا نب لضفلا نب هقق دبع نع ىلفونل ا ديعس نب ريب رلا ىنتدح ىدقاولا ان ًابادعس

 ريم نب بعصم دحأ موي سو هيلع هللا ىلص هنا لوسر ىطعا لاق يلطملا ديعني تراخلا نبأ
 مدقت لوقي ملسو هيلا ىلص هذا لوسر لعج ب عصمة روص ي كلم ذحام بعصم لتقف ءاوللا

 يي ةبيشيلا نب !لاقو ٠ ءمبا كي كلمن |ف رعف عصيت تسل لاقعكلملا هيلات فتلاق بءصماي

 هلال وسر كرا تباثنب ده ىبث دحٌه دييع للرد: ىسوم نع بايح نبدي زاتثدح فدصملا

 بعصم لقي مل هللا لوسراي نمحرلا ديعدل لاقف بعصممدقا دحاموي لاق لسو هيلع ىلص
 دعس :رعركأسع نباو ىدقاولاجرخأو * هعماب ىمستوهناكمماق كلم نكلو ىلب لاق
 نس ضيبأ لجر" يلعم دريف دحا موي مهسلاب ىمرا ىنتي ب اردقل لاق هنع هللا يضر صاقويلانبا
 رع وكاس ءنباو يقييبلاو قاما نبا جرخاو ٠ كلل مهنا تندظف دعب ناك تح هفرعأ ال هجولا

 هللا لوسر رع اوفشكتا دحا موي ناك أ لاق قاض لب ريمع نع نوعنب هللاديع
 قاما ايأ _مرا ل اقواهبهاتا ةلين تبهذالكَهل لبني ىتفو هي دي نيب يمري دعسو سو هيلعما ىص
 ةداتقنب رمعنب مصأع يبث دح قامت نبا لافو* ف رعيؤوموري لف باشلا نم اورطن اوغرفال
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 تلثفون أش امولها ارا اف دك الملام غل ةلظخح- نا لاق ملسو هيلع لصقل لوس رنا |
 ا 0 ىلص هلال وسر لاقد ةعئاملا عع" نيح بنج وهو جرخ تلاقف هتجوز :

 أ تي أريفا ظفلب هب انعةورع نب ماشه قي رطن مدع -نبادجرحاو ٠ قبيبلاهجرخ ا ةكتالملا ||
 ا ىدعانلا ديساوبا لاقة مثلا ناحع#و نرملا هاج ضرالاوءامسلا نيب ةلظنح لسغت ةكتالملا

 | لحدف دل تجرو ءامسلان كتي ار.تلاق هت أر ما نا هيفو ءامرطقي هس ًر'ذاف هيلاانرطتفانبهذم |

 / نادعهللا يدر ص اقويلانب دع -نعميعتوب ا جرحاو ٠ ةداهشلاه ذم تلقح تقبطاتابيف ||
 عد مامي هنا اعرسم ل -وهيلعهللا لص هللا لوسر جرح قدنملا دعب تاما خأعم ني ده م

 كثر هقالوساب اولاقفدحا لعدحأ جيعي ب اموهيلع يولياشمّؤأ در طقسي و مجرياش ل اجرلا

 وهو ١ ةلطحا لا انقل كن الملا انقبست لارا تيشح لاقانعطقتل تدك |
 ةزح لتقل اق عملا يقر راج تازع مالا جرحاو+يراصنالا صاعيبا نب ةلظنح |

 بلا نسأل نع ده نبا جرح او+دكَن الملا هتلسع مل-وديلعمدلا ىلص هل (لوسر لاقعاينج
 رباج نع نايشلا جرحاو «ةزه لست ةكن الملا تي أر ادقل مو هيلع هللا ىلس هنا لوسرلاق

 ةك الملا تلاز اق هيكيتال لو هيلا ىلء هلا لو در لاقف ينم تكبدح ا وي يبا لتقالل لاق
 نع دهس نبا جرحا (ةطيرق نب و قدنملا ةورغّدكَت الملارودح) هوقعفر بح مجاب هلظت |
 ملو هيلعمللا ىلص هللا لو هر لاقف علا هعمو لي رج تلا ق دنا موي ناك آل اقري ناديعس ا

 روزفلت افكو بابقلا تكتم اجي رمبلعمملا ل رمسرانأات الثاورشباالا ليربجى أ ريح |

 دونج مكن اج : ذل |لراودحا ىلعدحا يوليال وقلق د اتوالا تماعقو.لاجرلا تنضدو :

 ىلاعت هلوقيف دهاجت رع قمااجر توج اهؤرت مل دودو اير ماع انف

 ءيس 08

 تاأافك تدق دن !اموي بازحالا ىلد تما سرا ابدلا < ريمي لاق اعمر "دلع انكسْرَأَ ش

 | ةكئالملا ينعيااهؤرت" مآ دوج و )عتماا ىف ميطرطام تعرواههاوفا ىمرودق |
 ا كرا اكدنأ هنعشأ يهدر اهلا ن ةفيذح نعى يبلا جرحاو * فئموي د5 ك2 الملا لئاقث و لاق[

 | نولوقي عركسعي سانلا ذه كسلا تاح دع لاةموقلارب# هيت أيل اليل ايل لسو هيلع هلا ىلص ي ينا |
 1 تير الفاو اريشمركسع زواجنا. مرك عي كلا اذاوجتماقءال ليحرلا ليحرلا |
 نإ ذاق « رطلا يف هه هانااذه تعجر اهب هب رمذت شرلاو هشرفو مل احريفةراسملا ||

 ا ْضس تيدا ايش لزناو تعجرف موقلاهأفك هللا نأ كب حاصرو -اولاقم نو تعد تراعي مشع



 #2 ا 3

 عاوو مالم 0

 | ًدوتجداجر لعق درة وثج اجب عر ةياوؤ ١ ذااوتما |
 ا
 ملسوهيلعمتاا ىلص يبدلا مجر املتلاق اهتعّنلا يضرةشئاعنع ناخيشلا جرخاو + اهو ورت ل 1

 هاتعضو امهظناوحال اسأأتعضو دق ل اقف لي ريجاتا لاتغاوح 2 السلا موو قدتحلا :ر "اره ا

 هتنأ_لوسر راسنيح لي ربج بكر ف مغىنب قاقز يفاعطاسرابغلا ىلارط.!يف أكل اق هدعهلا ||
 نا اهنعهللا ي خر ةشئاءنع قويبلاو هحصوو اهلا جرحاو# ةلظي رق يتبىلا ملسو هيلعمللا ىلص
 هللا كوسرماقف تيبلا ينحنو لجر انيلع لست تلاق اهددع ناك سو هيلعهللا ىلص يبنلا |

 كلذودسالا ءارمحانغلن يح نيكرشملا انبلط عضنملاكل حال لا هتعضودق ل اقف ةلظي رق ىنب ىلا |

 يبلا_لاقف حارب دةفيطق هتحن ءايهشتلب : ىلع يب لكلا ةيح دادي اءارم اولاقدحان م له

 نا اهنعهايضرقشنا اءنعر م هحو نم ميعنو» اويقبيبلا جرحا واخ عرلامهبوأق يف ف ءدقبو

 اذاف رظنا هتعبتاه هيلا جرت ف ةديدش ةبنوبتوف لجر توص ععم سو هيل هنا ىلص هلل لوسر |

 يقبربلا جرحاو# ةظيرق ىب ىلا جرخا نا يفرءا لي رج اذ لاق مدتلقهيتي ارو أ لاق هتربحا
 ملسو هيل ءهللا ىلص هنئا لوس اهب لاق ةورع قب رط نمو باهش نأ نع ةيقع ند ىدوم قب رط نم

 لاعقب كرما هللا ناو مهبلطي انازامو ودعلاشأ ؛لر دتمدعض: ل نحن كل جالس ا١تمضودق ا

 جرفت سانلاب جرحاف نوصخلا مهمل زلرال ةكمالالا نم يعم نب مىيلا دماع اداوةظي رقينب |!
 ءارح ةفيطق واط هتحت ضييأ سره ىلع ياكلا مو اتي لع رماولاقانت ' [سراف 5 لع رمملأف ١
 ةلسم أنعميعنوب اجرخاو * ةيحوهيشي * راكو لي اريج كأذلاق ةمال ااعجابد ن 2

 + رع دعس نا اجرحاو# ءاد دوس ةماع هيأ اءةطي رقينبموي لب رج ت أر أهن ! اهعهللا يضر 1

 نالبقحاللس سأأتعضو الان أ رم" ةفمطق هتتورأ غلا أيا ىلع هيف# كك نيباهاحرا دق ءادوس ا

 ناك لاق ل الهنب ديم نع دعسنبأ 'جرخأو * «ةظب ذي رأيا ىلا ريست ناك رع ًايهسأن نا هعصن

 : بهذ ١نايفرع أيل أي ريح اذهل اق ياكلا ةيحدب ااه هرثأ يتمقف اعرف سو هيلعمشا ىلص :

 | مهلرازيل ةظيرق يب ىلا لسرا مال كا هيلع ليربج هد كلو ةيحدب كلذ سلا سو هيلعدننا ىلص

 !| يضر سن أ نعىراخلا جرخاو*مهبلا جرت ةطي رق ينب ىلا راشأو اديه لاق نيا ىلا لاق جرحام |

 ا لاقم ةظيرق ينيب وهني سلاجت "رق 2 لسوهيلعمشأ ىلص يبنلاجرحو قددملا نم انعجرنيح :

 ١ لخ دالق هينعك نيب هتمايع نم .حا م متعموح أذاويلكلا ةيحدوهاذا وهنوذرب فرع ىلع '<تموه

 : لاق هيلا جرت هتمال هيلع سره ىلعلب ريج ماتا هيقشدحا لور دقدسأأر لجري لستغملاي

 ا ةماعدياع سرف ىع باز حال موي ٍلسو هيل عدللا ىلص هلئاللوسر لال ١ ربج ءاس لاق نوشوجاملا ا
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 دوسالا داجيلا لغم ىلا ترظنذا نواتتقي سادلاو نينح موي سو هيلعملا ىلصهلاا لوسر عملاتأ

 يو هتدج ٠ رعد !نع ضيالاي باب هللا دبعن 5 ديعس ىت دح ل لاقى دقاولا نع يمنوبا و ا

 ْ مسوهيلعمتاى صدا لود ينجور 2و راس ل بتال الام دالاو ليلو سانلا |

 يي هيقلي هللا نب بعرهتات تكرعم قرأ تش 5 5 اواي نسل !ىلا رطب أت لعج انعجرو 1

 | ليقمارب اك .قلبل يح لعاسي الاحد فراك دنا لوي" دقمهنهلجر ناك نسيكرشملا

 | هاما تناكداانك وبكر واج ماومجراءوجولا تما شان اقءوجي اناح ضي لاجر

 7 نمدعسن اجرح او رتام انباصا نااتكسامت امهناوهقلب ليخ ىلع ضب لاجراناتااولاقف.

 || اورحاظو دبعلا اوضقن بازحالا تءاجالف دهع ةظي رق بيب و لسو هيلع هللا ىلص يبنلانيب
 ا يب ونيب راه اوقلطناف دوجلاو عيا هللا ثعبف لسو هيلعللا ىلص هللا بلوسر ىلعنيكر شم لا

 آ يبلا ىلا ليربج ءاجل ح السلا هباعسا وسو هيلع لذا ىلص هللا لور عضوف مهنصح يف نورخأ آلا

 ا هللا لوسر لاقع ةظي رق ينب ىلا ضي ”دعب حالا ”تعض تعضوام لاقف هيلا جرف ملسو هيلعهللا ىلص
 || يسرةنلخ دال ميلا ضال ي ربج لااقفاماي !مهترطن أوافا دهج. يب احح# ايف نا لو هيلعمننا ىلع
 | يف رارغلا عط-ىتح ةكالملا ندعم سو لب ربج ريداف !هنمدعشال مم هنوصح يف مييلعاذه
 ْ ىقحهللأ هعيعال نااعدم رمل ًاقرف لمحت أ ي ذاعم نب دعس يمر ناك دقوراصنالا نمنع ينقاتتا

 '| قلحلا نيب نيب نمذعمن يدع. عازف مدح اموذلا نم ذحاف لاق طي رقيفب سدد وشي

 يقمبلا ىدرأ عيسي ب رملاةورغةكت الملا روشح)*مهيرارذ يبستو مهتلتاقمل اعقل ن أمييفكش

 أ هللا لوسرانات ا لوقل ترا ا تسب ةي ريوج تمعمتسلاقاهنع هللا بدر نينم يلا ماةيريوج ةالوم

 أ( نمىكر !تنكو تلاق هانا بق الام انأتتا لوقي يبا مهام عيسي رملا ىلع نحو سو هيلع هل ص

 نع ركصاعنباو يقبيبلاوم دنسم يبد دسم جرح ١ ( نيت ةورغةك الملا روصح )+دعبالو

 نع انيقتلا !لاقذينح مويديكر تما ف * وراك لجد يت دح لاق ن ترب ما ىلوم نهرلا ديع

 ١ يفمهقوسن ني اهيبهمانسفك ن 1آةأم يبلحال اوموقيمل مل سو هيلعهللا ىلص هللا لو سر باح او

 : هدنعا:تقاتف لو هيلعملنا ىلص هللا لو سروه اذاه ءاميبأ اةلغبلا بحاص ىلا اهيقتلاذامراب دا

 | سي ناعن ور معن ب هللا دبع نب ةيما ىنن در قاوسا نبأ قيرط ندممنوباهيقويبلا جرحأو

 8 ش ا ولاقف ملاصوا تعاطقت دقو هوتاع انويع تعب فوعنبكألام نات دح هنا نافع

١ 
 | فوع نيكالام تعب نيدح ىلأ لسو هيل علل ىلص بلا ىحتتاال اولاق هخ ويش نع ىدقاولا قي رط

 نم ملاصوا تقرفتدقوهيلا اوهجرف ٍلسو هيلعهللأ ىلص هللا وسو باص ارب هنوت ب د رقت د دا

 لاقمهطمنب ريبج نع ميعنوب اويقبيبلاو قاعسأ نب! جرخلاو * لاتقلا لبق اليل كللذو بعرلا
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 موقلاةيزهال ا نكي لف ىداولا المدق روغنم لغ !ذافموقلا نيب واننيب عقو ىتح ءامسلا نمىوبم
 نافع نب ةبيش نب بعصم نع رك اسعنباو قيمبلا جرخاو * ةكتالملا اهنا كشنانك اف

 امالسا تجرح امهلفاونيح موي لسو هيلعهننا ىلص يبنلا عم تجرخ لاق هيبا : رعىبجنلا
 ملسو هيلع هناا للص هنا لوسر عم فقاوا ين! هلئاوف شي رق ىلعن زاوهرهظت نااغت أ تجرخ ينكلو
 يردص هدبي برضع لاقرفاك الا اهأريال هنا ةببشاي لاقاقلب اليح ىرال يناهنلا ىناي تلقذا
 ةثلاثلا يردص نع هدي ْلسو هيلع هنا ىلص يبنلا عفر ا 1 الث كلذ لمنف ةبيش دها مهلا لاقف
 يبنلا لبقأ متلتق _: رم لتقف نوطسملا قتلاف_لاق هنم يلا بحا هللا قلخ نمدجا امىتح

 تسعي ا نورجاهلا نيا سابعلاىدانهزرغلاب ذحت [سابعلاو ماجلاب دح ارمعو ملسو هيلعدللا ىلص
 يبنلاو سانلا لبقاف سو هيلع هللا ىلص هلنا_لوسرا ده_لكاءتوصب ةرقيلاة روس باتا

 اوكطصاف نولطسملا لبقاه بلطملا دبعنب ١ اداب ذك ال يبنلا انااهامدق لوقي ٍلسوهيلع هذا ىلص
 | نع ميعنوب اويف اربطلا جرح او سيطولا ين تملا لسو هيلع هلا ىلص يبنلا لاقف فويسلاب

 لوقي هتم سف ودعلا تلد ةارغي لسو هياعدلنا ىلص هللا لوسر عمانك لاق هنع هللا يضر ةعلط يبا

 نيب نم ةككالملا اهيرضت حرصت لاجرلا تي اردقله نيمسف كاياو دبعن كاي انيدلا موي كللاماي
 | لاق قاما نب اجرخا (مدقت امريغةككالملا ل -وهيلعملث' ىلصهباصصا ةيؤر) اهفلح نمواهيدي
 شي رق رشعماي سلب اوهو ليجلا بح راص حرص ةبقعلاب ٍلسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسراوعيابأم
 برتي نونكسي سيذلاهقااح دق ليطلا نماذكو اذك ل ناكم يهون أف ةجاح دم كك ناكَنأ

 تي ًاردقل هللا يباياوغرفامدعب لاق نامعنلا نم ةتراحريغ موقلا نم دحاهرصبب لف لي رمج لزف
 لاق مه لاقدتي أر دقو لسو هيلع هللا ىلص لاق كني ىضاماق هتركلأ ضيب بايت هيلع الجر
 ا هيلعهللا ىلص ذح ال. لاقاهنع هلأ يضررمنب نع ميهوب! جرخ!و*<لي ريجك اذ اريح تيار

 دعس نبأ جرخاو# لي ربج هيلاراشا نمذخ اانا ائيشهسفنيف ؤرما ندجيال لاق ءابقتلا سو
 لي ربح يفراهلثا لوسرأي لاق هنعهلئا ير بلطملا ديعنب ةزمح نارارعيملا نس راع نع قييبلاو

 | ةبشخ ىلع لي ريج لزتف دعقف دعقا لاق هينرافىلب لاقدر نأ عيطتست ال كنا لاق هتروص يف
 كفرط عفرا لسو هيلعهّنأ ىلص يبنلا لاقفاوفاط اذا مهبايث اهيلعنوكرشملا تلي ةبعكلا يف تناك
 جرخاو# لسرم تي دح هيلع ايشغم رخرضخالا دجريزل الشم هيمدق ى أف هفرط عفرفرظناف
 يبنلل لي ربج ةاجاتم مهي ركب وبا لاك ل اقر فعج يلا نع ىف حاصملا باتك يق ايندلا يلا نبا
 لير بج نا تبن لاق ي دهنلا ناؤع يللا قرط نم ناذيشلا جرخاو*هاريالو ل سوهيلعهننا ىبص
 نم ملسو هيلعهثلا ىلص يبنلا لاقفماق مت ثدحتي لمج ةلس ما هددعو سو هيلع هللا ىلص يلا قا |



 ! ملسوهيلعهللا ىلص يبنلا ةيطخ. تعع# ىتحهايا الا هتيسح امتلاق ياكل ةيحداذهتلاقاذه :

 | نعناخيشلاجرحاو * ةماسا نم لاق ا ذه تعم نم نام عيال تلق دي وارلاق لي ريجرخ |

 || املاقف لجرماتاف سانللازراناموي مل-وهيلعملا ىلص يبن :١١ ناكل اق هنع هلأ يصر ةريرهيلأ ا

 لاق مالسالا املاق تعبلاب نم وتومل .روهباتكيا ومعك المو هان نمو رت نا لاق ناجالا أ
 نالاق ناسحالا اهلاق ناذمرءوصتو ةاكراق ؤتوةالصلا يقنوهب كرشت الو هللا ديعت نأ ْ

 | لئاسلانملعاب ل وسما املاق ةعاسلاىتملاقشلا اري هناع هارت نكت ملناههارت كد أك هلا دبعت |
 سيف نايبلا يمهبلا بالا ءاعرلواطتاذاواهتب رةمالا تدلواذا اهطارشأ نع كربحاسو |

 ا جرخ آو*مهنيدسانلا لعب « ءاح لب ريحا ده لاق اهيا اور مقهودر لاقهربدأ عشا الان 0 :

 ذا لو هيلعهقنا لص يلا دنع انآ اتن__لاقهنعهللا ىضر لسن يق نعى دملا ىدوموبأ :

 || نمهللالوسراي تلق هئار«رمابلسرا دقة ماس جم ايل مدملا ترظم نس رود عنم فرصا ||

 | نامتلانيةتراح نع حييت دهب يتبيبلاو يف اربطناو ده حر رجسأو #3 ليواجلا اذه__لاقاذحه

 ا الف تررمو هيلع تل# لي ريح هعمو سو ةياعم" ' ىنصدنلا لوسر ىلع توري لاق هئعمشا يضر

 ليرعج هباف لاق سن تلق يعم ناكيدلا تب , ار لهلاقزسوهيلعهللا ىلص يبنلا فرصناو تعجر

 ا يبتلاىف اهنا هنع هللا يب هر ةتراح ,؛مساقلا ع نيهاش لسا جرخاو»# مااسلا كيلع در دقو

 ا جرحاو# يلءاندديل سول نام اي ريج لاقف ليلو سلخ الجرو نيو هو اسوديلء مشا ىلص

 | دمحم نعي ريطلاو دعس نبا حرحاو ٠ نيت 'رم سصندلا نم لي ريجا تي ّر لاق ةتراح ع نعدم -نبأ

 سايعنبا :رع قيبلاودحا حر حا هرب همك ناّتع نب ةتراح ناهي ا رع ناهتع نبيا

 ا ناككف هيجان .لجرمدنعو وهيا اعدل لوسر دنعيلأ عمت نكل اق امهنعهللا يضر

 ناك هنا تبا تلق ينع ضرعملاك لمح نب | ىلا تملا يتب اي يبا يل لاقفانجر خل ينأ نع ضرءملاك
 ا لجر ك دنع ناك مدا 'لاقعاذكواذكهّللادبمل تلقا ل لوسراي لاق مجرف هيجاني لجر م ددع

 ١ ناكيذلاوه لي راجل اذ لاق من تلق تلقهلنا ديعاي همي أر لهو لاق دحا ك دنع ناكل بف كيجاني

 اعدوئيتر ملي ريح تي را معلا يفد سايعن؛ أ نع دهس نم اج رحاو» تادع يلعشي

 لاق لاقا.بنعهللا يخر سايعنبأ ن 1-5 اهلا جرح او*«نيت رمل سو هيلع ىلص ها لوسر يل
 ٍ هللا توعد نكلوايبن نوكي ناالا يع الا قلخ ري لي راج تب ًارامبلسو هيلع هلا ىلص يبلا يل

 ا هللالو سراعو لاقامهتع هللا ىضر سايعنب !نعقبيبلا جرحاو* كرمعرح يكلذ لمجينأ ا

 || ادحا ري لخدالت لخادل أي كتي همعم هلزغم نماند ايف راصتالان رم لجو لسوهيلعهللا ص ا

 ا تيأو املخاد'يلعلخد هلا لوسر اي لاق كت تلك ن مراسو هيله ىلس ها لوسر لاقف | |



 د ؟ة؟94 ل

 مدحأ ن را لالاجرا مدمن اولي ربج ك اذ ل لاق هنماثي دح نسح االول جمرك 0
 لعتررملاق هدعهللا يخر ةللسم سس دق نع قبيبلاو يناربطلا جرح او#هرب ال هلل | ىلع مسقي 1

 عطق ا نا تهركف سانلا نمد حاب هتلمع اماثيش لجرلا ذهب تلمق كنتي ار هللا لوسراي تلق لست
 تلاقاهتعهتلا يصر ةشئاءنعم احلا جرحاو# لي ربج لاق هل 'لوسراي ناك ف كئيدح كيلع 1

 | هنلا_وسراي تلقق هيجاتي لو هيلع ىلص هللا لوسروهذه ترجح يانقاوليريجتيي اد

 لاقىت-اريسإ الا تتبلامف تلاق لي رمج تي 1ر دقل لاق ةيححدب تاقف هتهبش نمي لاق اذهنم

 أ( جرخ أو اريخ ليحو نمهنلا هازج ماسلا هيلعو تلق ماللا كثرقي لي رح اذهةش عاب

 1 سس يسم ب تحج سب همم سيم مصعب يصمم يمتص يمس

 ا
 ) نا كعنمام يل_لاقف تعج رت لسا لف لج دح ىلعهدحاعضاو لو يللا ىلص هلا لور

 ظ

 ا ركبايلا ىلع ىلع لسو هيلعمل ىلص هللا لوسر لح و لاقر دكمملا نب دم نع ورك اسع سب !واين دلا يللا

 وعام لاقف ةيفاعلا نمدل هللا لعامل بج ©: لسو ديلع هلا ىلص يبتلا لمج لخ دع يبا ةشئاعتلاقع
 دقوتمقف ةطعس ,يطعسف مال لاهيلع ليج يناتاف ةوفغل ي دنع نمت جرح ليرأ لا

 ملسوهيلعمتنا ىلص هللا لوسرانب لس لاق ناملا نب ةفي ذح نعرك [سعنباو قيمبلا جرحاو#تأ ار

 يل ضرع ي دلا ضراعلا تي ار له ة فب ذحاي يل لاقع دل ضرع دق ضراع !ذاع هتعبتف جرحت
 نسحلاب يفرشب و”يلع سف نذ أتساااهابق ضرالا ا ىلا طبه مهلك الملا سم ثالمكا خلاق مع تلق

 | تع راسم جرح او* ةنجلا لها ءاس ديس ةمطاع ناو ةنجلا لها بابش اديسامها يحلو .
 | لنيعاطقاتي وتكلف يلع إت تناك ةك الملا نا لاق هنع هنا يضر ن يصح نب نارك

 نذأتس ركب وبا لحدذارت بيلا جون اهردي هداف ةشئاع ىلع ل خده دنع نم جرفت كيقتوأ و

 نارمع__:راك ت لاق ةلازغنع ع ميعتوب اوقييبلاو2 راتلا يب يذهرتلا جرت حأود# ”يملا داعتكرت

 نمةرصبلا انيلءمدقام_لاقناطقلا ديعسنب ىحي ع ميعنوب ا جرخ او«ةكمالا ا يلست اذه

 ىوتكأ ىتح نوص- نب نأرمح عاصت تناك كل الملا نأ ةداتقنعدعس نيأ جرح او# هيب

 ىلاو فيكلاةروسأ ارقي لجرنأك لاق هنعه يصر ءاربلا نع ناخيشلا جرخأو *تحشتف
 هللا لص يبتلا ق !حيبصا املفرفشي هسرف لعجو و وندت تاعجت ةياححم هعشذتف طوب رس ناصح هيناج

 دوعسم نب دعس نع ركاسعنبا جرخاو* ن ًارقلل تلزن ةديكسلا كللت لاقفل ركذف ملسو هيلع

 هعفر ٌحهرظنب ط أطع» ءايساى لا ءرظن عفرف ساج يف لاك مسوهيلعمتا لص هنا لوسرنا ا

 ةكمالملا اهلمت ةديكسلاامهيلع تلزاف هللا نورك ذي اوناكموقلا هال رهن !لاقف كلذ نعل كسف

 | باوج نم ةكلالا ا هيلع ملت ةهس روت الث هيلع تن !نيهح نب نارمت نم نها ةباصعلا

 1 يذمرتلالاقادحا ىزالو يلع مالسلا عكيلعمالسلا مهمنورادلا سكن اان رم أي نيصح نبأ )

 ا ا ع



 00 عع

 ل ديسا نعناخييشلا جرخأو < لسرم مهنع تءفرف لطابي مهنم لجر لكَ مهنم تن ةبقلاك-

 | سرفلا تلاجذا ةطوب رمهسرفوةرقبلا ةروس ليلل نم أرقي وهاهي لاق هنع ها يضر ريضح نبأ
1 8 

 0 لاثم اهيفتلظلا لب نها قافءامسلا ىلادس َْ عنف تيكو تكف تاج أرقم تلكسم تكسف 1

 ا اح را اهيلانورظني سانلا حبصال ت 0 قولو كتوصل تندةكتدلملا كالت لاقف

 ريمازمنمتدستوا دقفديسأ ًارقالسو هيلع هنا ىلص لاقأ ضب يفو ديس نع قرطدا تيدحلا ا

 رز نعمصاع قي رطنماضيا يمنوبا جرخاو ٠ مسوي ا هجرخا توصلا نسح ناك دوادل 1
 1 يبنلا ىلع ودم عفترا م ينلظاف ءيشيف ءاجذا يلصأ تنكر يصح نب ديسا لاق الاق لئاويباو

 لئادفيفديبعوب أ جرحاود*«ن ًارقلا عهست تلرب ةعيكسلا كلت لاقف هتربحاف مسو هيلع هللا ىلص
 هيلعمثا ىلص هللا لوسرنا هوتدحةنيدملا لها خايشأنأ دي رين“ رهرج نب دم نع ن : ًارقلا

 هيلدا لص لاق جلاصماهيفرهرت ةحرابلا هدا رت سامشنب سيق نب تيارت ل لبق اسو
 قييبلاو ةبييلا نبا جرحاو* ةرقبلاةروست ارق لاقه تان لكس ةرقبلا ةروس رق هلءلف لس أ

 رفس يف مسوهيلعمشا ىلصهنثا لوسر عمانك لاق هنعهّننا يصر ييجتالا كلامنب فوعنع |
 ا هللا لوسر نبا تلق نامئاق سدق نب هلئ ا دبعو ل ايجنب ذاعمأ ذات هيلطأ تقلطناف ةليلدت دقنف

 فاو ىحرا ازيزه ل ثم اذافي داولا ىلعايب اتوصانمعمابا ريغيرددال الاق سو هيلعمننا ىلص
 ةنحلا يِءا صن لحدي نا نيب يفريخ: يب رنم تآيفاتا هد هنأ لاقف سو هيلعهثنا ىلص هللا لوسر

 كالامنب سانع ركذلا بانك ي ايندلا يبا نسا جرخ اود ةعافشلا ترتحافةعامشلا نيب و
 هدد مل دمام هللار د الو نيلص الف دجحملا نلخ دال بكن نب ايا لاق لاق هنع هللا يضر
 هلكدملا كلمهللا لوقيهفلخ نم لاعتبوص اذا هيلع يشي وهلا دمحم سلجو ىلصالف دحا اهب

 نم ىضمام رفا بدق « يش لكل شالا درو تي العهلكرمالا عجري كيلاوهلكريما ك ديب و
 هللا لوسر ىاف“يلعبتو ينعاهبىخرت ةيك ازال ابعا يقزراو يرم نم قب ايف ينمصعاويب ونذ
 يقيببلاو يراخيلا جرحاو#مالسلا هيلعليربج كاذ لاقفهيلعصقم ملسو هيلعدثلا ىلص

 ءالبجأو لوقثو هيلع كبت هتخا تلعجل ةحاور نب هللا دبع ىلع محا لاقريشب نب نايعنلا نع

 جرخاو «كلذكتنا أ أ يلل يق دقوال ااًثيس يل تلقام قافا نيح ةحاور نبا لاقما ذكاواذكاو
 هيلعش ا ىلص ها لوسر هاتافهيلعيمغاةحاورنب هلثادبعنا ينوحلانارمع يبا نع دعس نبا

 لاقف ةفخ دجوف هفشاف هلجا رضح نكي مل ناو هيلع سيف هلجا رضح ناك نأ مهللا لاقد لسو

 تاقولفا ذك تن ا لوقي ديدح نمةب زرم هفر دق كالمو» أ ريظاوه البج-او لوقت ىعأهلثأ لوسراي ١



 ا ةحاور نيا دبع ىلع محا لاقاممنع هن ىضرورمع نب ا نعيفاربطلا جرخاو اهب ينعمقل من

 | تحاصف يلع يم غأ هللا لوسراي لاقف قافاو لسوهيلءهللا ىلص يلا هيلع لخدف ةيعانلا تقف

 ولو ال تلقلوقن امك تناأ لاقف ”يلجر نيب بلع ة ب زرم هعم كل مماقف هال جاومازعاو ءاسنلا

 .| تلمجحن هيلع غال بج نيذاعم نأ يرصدبلا نسحلا نعي اربطلا جرخ او *اهبىنب رض معن تلق
 ١ لاق كيذوا نا" يرمي ناك دل تلاقمويلا نم ةيذ م تازام لاق قاف لذ ءالابجأو لوقث خا

 ايندلا يلا نبا جرخاو*ال لوقاف تن! كلل ذك ؟لاقاذك او تلقالك راهتنالا دو دش تالملازام

 أضرم ضرع فوع نب نمرلا دبع نرا فوع نب نت رلا دبع نب مهاربا نع قهبلاو ماخلاو
 يناتا لاقم قامات اب وت والجو »دنع نم !اوماق تح فن تضافدق هنأ اونظىتح هيلع يمغاف
 .| اهناكللم امهيقلعيإ ابهدهنيمالا زيزعلا ىلا ككاحم ادب قاطباالاقه ناطيلةناظف ناكلم
 | تقوس نم هئافءاعدالاق نيمالا زيرعلا ىلا اهكاحتالاق هب نايهذتنيلالاقتمحراوامهنم قرا

 ,| يفاريطلاوايدل ا يلا نبا جرح او« يوت ٌحارهش 5ك ذ دعب ضاطودما طي وهووداعسلاهل |!

 | لسو هيلع ىلص يبنلا باعص |نمانهت ناكوهدعهلا يصرقي راسن« ضاب رعلا نعرك اس عنبأو ْ
 .| طمويانا انيبهلاق كيلا نصب قام ىمظع ن هوو ىنس ربك للا وعدي ناكت ضيقينأ بحيناكو |
 جاّود هيلعو لاجرلا لح !نمباشفبانا !اذاضيقانأ وعداو يلصأ ان اوقشمد رلوس# يف |

 لمعلا نسح مهللا لق لاق يخا!نبااي وعدام كو تلقدب وعدت يدلا اذهاملاققرضخا |

 :أ منينموملا رودص نم نزحلا لس ي ل1لبئاتر اما لاقهلا كمح ريتا نم تلق لجالا غلبو ١

 :| *سوماقلايف هلاق بارغو نامر نزوب سلي يذلا فاعلا جاّوانلاو ءادحا راف تنفتلا |

 26 كلاثلا لصفلا 9«
 مرابحاو نجل امالسا هيمو بهشلاب يعرلاو سعثلا درو رمقلا قاقشنا تازجمم يف

 | دج < طاوس ريجاو هتوبن لئال دربظاوهتاي آتاعيب وهتازجمم تابعا نموهفرمقلا قاقشن اما

 | هي اًؤَري تِإَو رمقلا َقَشْناَو ةعاسلا تبق ىاتهثل لق لسد هيلع هنا يلص
 دس ا خ قف ل و .2

 ةرفكلا ضارعاو ضامظفلب هقاقشنا عوقوب ىلاعت ربخا رهشسم "رحيم اولوقي َو اوض رعي

 ىلاهدنسي ىورو هاغشلا يف ضايع يضاقلا هلاق هعوقو ىلع ةنسلا لهاو نورسفملا عمجاوهتاي انع

 لسو هيلعهنلا ىلص ها لوسردهعيف رجقلا قشنا لاق هدعدقا ىضردوعسم نبا ىلا يراخيلا



 هيلعمتلا ىلص هلال وسر ديع لعرمقلاقشا لاق هللأ دبع نع قورسم نعضخلا و ,!ىور :

 هللا لزتاف هاني أر دقمعت اولاقف مول اس راف !اولسم ةشنك يلا نبا كرعم شي رقتلاقف لسو
 وو هتقيقح ىلع ضامي .الاقرمقلا قش اولاققي ١ لأ« رحقلاقشن او ةعاسلا تل رتقادد ىلاعت

 هللا لوسر ديع ىلع قشن نار حقلا نارايح ال يف عم دقو هلوق ىلا تفتليال ن الان يرسفملا ةماعءلوق ْ

 بطح هنأ ةنيدح _'رعو كلذدعب ءأتلا عر قلا قش ُثالتاقملاقونين ريت م سو هيلع هللا ىلص

 لاقو#ا مقلم ىعشأ كسب ديع ىلع قش ادق رمقلا اوني رتقادق ةعاسلا نال لاق نئادملاب

 هيلع هتارهح*تأهع ءأنم وهو لسوهيلعهللا لصاتنس ريعدح ال قشي ملرسقلا نأ معا هاواي

 راك ناك سو هيلدا ىلس لحال هعوقو ىلعةنسلا لاو نورسمملا محا دقوا لاو ةالصلا

 هاوعدي ما كالاو ةالصلا هيلءهق دص ىلعةلال داه داجيا طر دبل ةردقال يطفةميطملاةي ١" الا

 رسفتال و عفدتال ةلطأب اهنوديعي يتلا ةهل الاهذهنا وةيبوي لان درفم هبأو ىلاعت هلل ةينا دحولا

 عابط ل“ نعاجر اح تأ وعسأ !توكلم يف ريغ هنأ كاذو ءايسالا تاي نم ءيتاملدعب داكيال 1

 دي تو ايلا ىهتنانا ىلا ريمملا محلا نع لقت .نيعباتلا نم ملاتما مع كلذ ىورو ةباصتلا
 نايدع عع "١و__جاحلا نبا هاجت هحرش يف بسلا نباةما هلا لاقو «هاذع كلاي الاب

 يقف مثريعو ر ري نباو مهام نب ريجو ةفي طحو يلعو سأبع نبأو دوعسم ىنباوسنا مهتم م

 ١تيدح نمو*امهنيب ءارح اوأرىتحنيتقشرمتا قاقشامم اراخةي ' اميمريثأ .

 ىلاعت هلوق يف رمسنبا تيدح نم يذمرتلا يو * اودهشأ ْلسو هيلعهللا ىلص هلا لوسر

 : هذه ىلاعت هنلا ءاطعام ه ءاوعديف هقدص ىلع لدت ة ةيبادتمأ رباط هوق دصي مودوب ذك ا شير 8 ا

 .| ةيطع ةيآرمقلا قاقشدا يلاطملالاق * هلكيرشالودحو هن الا وكت ال ةدايعلانأو

 م هن ناهربلا رام كل دف ةليح هيلا لوصولا ي عماتب أمت سيل عت ؟ايطلا مكر ملاجلاعلا اذه يفام

 1 نمةريتك ةعار هقلا قاقت ا تي دح يعي تي دحلا اذهىوردقرلا ديعس !لاقو*دا ربظأ

 'أ نم قرا نم اههريغو نيحيملايىور ارقلايف هيلع وصمم رث زاوتم رمقلا قاقشا]إ

 ا ال تيحن ىتش قرص هلو لاق م دوعسم ند انع عرم عهيلأ نع مدار رب نع نايل نعيمة تيدح ا

 ةياهعأا نم ةعأ > نع ةحيعض هي ةياور يقاقشالا تيوداحات ءاج دقو» هلأ نات يكد 1

 أ ملسوديلع هللا لص دشالا بلوسر ناستكم لعانأ هعتلا ىخر سس أتي ده نم نيح تت ١

 | لاقدوعسمنب
 ا لاقع هنود ةقرفوىل زيحلاقوف ة ةقرف نيتك قرم لسو هيلع هنا لص هلا لوسر دم ىلع رمتلا شا ١



 غدا

 مل-وهيلعملا ىلص هللا لو هرديع ىلع كلذ ناكدق لاق 20 أ ص ةعاسا تب رع 2

 ثاودجشا لسيديلعملا ىلص هللا لوس لاقف لبملا قوفةقأفو ليزا نودةقاف ني نيتقلف قش

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر ديع لعرمتلا ىشنا لاق عادم نب ريبج تي دح نمد >مامال ا نعو
 انرصس ناك" نا اولاقف د ةءانرحصس اولاقف لبطل! ذه لعق راو لب ا ذه ىلع ةقرف نوتقرفراسف سو

 هللالوسرديع ىلع ر تلا قشنالاق دوج نب نا دبع نعو# سأنلا ريد نأ عيطتسيال هناث
 رافسلاهبكيت ًياماورانااراقق لاق شتي يبا نبا رس اذه شي رقرافك ل اقع ملوهيلعمللا ىلص ١
 || دواد وبأ هاور كالذب عوريساد راقسلا ءاجن 0و اك َسادلا رعت ناعيطتسال ادمن ام |
 || نامرافسلااول أ «افة شيك يبا نب اكرحساولاقح ذك ردقلا شن اطفلب يقييبلا هاورو ٠ يبلايطلا |
 ٠ لكن ماومدق دقو رافسلااول أ رعتو به تيأ اراماو ًاراونوكيمل ناو قددص دقف متي ًاراماو اراوناكا

 هللا لوسر ىلا نوكرسشملا محا لاق سابع نبأ نعل لل فيمن ادعو ان ًاراولاقف هجو

 || بملطملا 2م دوسالاو لئاو نب يءاعلاو ليج وباوةريغملا نب مهمل سو هيلع هلا ىلص ا
 رمتلا انل ىثه اقداص تنكنأ ملسو هيلعمتلا ىلص يبنلل اولاقف - 4 ا تراخلا نب رضتلاو |[

 1 لاق* ىنع نو دوعسم نبأ ثيادح نم يراخبلا ةياور يف عقودقو هقشافدهيرلأف نيتقرم |

 : نالدي لقعلار اكن الور فلا ق 2 !ةعدتبملا ضعي ركنان : ارقلايناعمي جاجرلا قاحساوب ١

 نءصاصقلا ضعب هركذيامو هاهينعيو ةمايقلا موي هروكيأ ءاشيام هيف ل رعي هلل قولخم رمل |
 ' لاق *«اصفلم ها لصاهل سيلح هكنم جرحو مل -و هيلع هللا ىلص يبتلا بيج ف لح درمشقلا نأ

 . ' يش وهذا ضرالا ل اها ىلع فيل اذه ناك ول هناب لو ذفخ ضارتعا ىلا تغنليالو ءانشلا يف ْ

 انيلا لقبولو قش 'هوري لفةليالا تالت هو دصر مهنا ضرال ا لها نعانل لق تيل هءال مهعيمت رهاظ |
 !أ دحاودح يس رمقلا سيل ذاةجح هن انيلع ناكل بذكلا ىلع ةرثكل تونا ندع ا

 ١ نم وه اه د تب موق نم نوكي دقو ن رح أ ىلع علب نأ لبق موق ىلع علطي دقه ضرالا لها عينج
 | تانوكلا دحن اذملو_لابج واباعسدنبب و موقنيب لوحي و'ضرال 0
 ال اابفرعيال اهسذعب يو ةياك اممفعب فو ةيئزج 3 ٍِس ضع نود دالابلا ضعب يف

 || نم ةدامااو اليل تناكرمشلا ةيآو ميكملاأ زي رمت كلل ذ العن روعدملا |
 |( ءامسلارومانم فرعي 2و فر اقوا فايا اونوكسلاوودملا ليللاب س انلا

 ا 0 دالبلايف أ ريثك يرمقلا فودكلا نوكيكللذلو هب ىنتعاوك اذ دصر نمالاائيش |

 5 انفع علاوط موجثوراون نم اهنودهشي بتاع تاقللات دحام! اريثك و ربخي حب 5



 كلذنأ رجح نبال ةيزمحلاحرشا قو ءاينم دحأ ا دع لعالأوءامسلا هي ليللابنايحالا يف يف

 هلقتوءاور دقو تباثوهف لسو هيلعمثا ىلص هل عملا هرامأو*نيدس سوح ة ةرمجلا لبق ناك

 سي تنب ءامما نع ىورف لسو هيلءهللا ىفص هل سمشلا دراما حا وملا يفلاق مهبتك يف ةمئالا
 هنعدلاأ ىفر "يلع رح ين هس ًارودبلا ىجوي ناك لسوهيلع هللا ىلص يبنلانا اهتعهتلا ىضر

 ال لاق ”يلع اي تيلصأ لسو هيلعمشلا ىلص هللا وسر لاقف سعشلا تب رغىتح رصعلا ٌلصي ملف
 سهل ا هيلعووراف كلوسرةعاطو كتعاط يناكهنامبللا ملسوميل علا ىلص هل هللا لوسر لاقف |

 كلذو ضرالاو لابجلا ىلطتعقوو تبرغ امدعب تعلطاهتي أر تب رغاهتي أرف*امسا تلاق أ
 ينبيال لوقي ناك حلاصنبدمحا نأ يواوطلا __كاقو يواعطلا ءاور ربيخيف ءايبصلايف ا

 !| تيدحلا اذه حمس#و هاةوبنلا تام العنم هال ءامسا ثيدح ظفح نع فلظقلا ماعلا هليبس نمل |
 سي هع كدب ءامما تيدح : رم نيهاش نياوم دنمنباهجرخاو ضايع يضاقلاو يواوطلا

 دانساب ريبكلا همهم ةيسيفاربطلا هاورو٠ ةتعمشأ ىضرةرير هيلا تيدح نم هي ودرءنيأو ا

 || ءايهصلاي رهطظلا ىلص ملسو هيلع هلل ىلص هلل لور تا هظفلواهنع هللا ىغر» اهمأ نع نس

 ١ مسوهيلع هللأ ىلص عضوه رصعلا ملسو هيلعهللا ىلص يبلا ىلص دقو مجرم ةجاح يايلعل سرا

 "أ كديعنا مهللا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقت سعشلا تباغىتح هكرحجيولد مانو يعرج هس رد

 ىلع تعقو ىتح س عش" | هيلع تعلطف ءامسات تلاق سمتلا هيلع درع كليب ىلع هسفنب سستحا ايلع شى

 يفارعطلا ىورو *ءابهصلاب كلذو تب اغَت رصعلا ىلصو ًاضوتف ”يلعماقو ضرالا ىلعو لابجلا

 || ترخأتف سعشلار سو هيلعمننا ىلص هللا لو مرن ارباج نع نسح دانساب طسوال همم يب
 | ضايع ىذاقلا هرك دامت قاصسا نبا نع يزافملا داي ز يريكبن بسوي ىورو#*راهننم ةعاس
 : لاق“ ىجت قىتماوأ اق ريعلا يف تلا ةمالعلاو ةقفلابهموق ردحاو سو هلع هن ىلص يبنلاب يرسأل

 أ هللالوسراعدف 'ىجت م وراهنلا ىلو دقو نورظتني شي رق تهرشا مويلا كلذ ناكاظث ءاعب رالاموي |
 أ سبح ىور كلذكو *سعشلا هيلطتسبحو ةعاس راهتلا يهل ديره سو هيلع هللاىلص |

 ظ سهلا سبح نوكيف رصملاة الص نع لخ ةنيح قدنحلا موي لسو هيلع هنن ىلصانيبنلس ملا
 | هنع هلقتو ضايع يغاقلا هركذ اك مالسلا هيلععشوبب وسو هيلعمللا لصاتيبنب اصوصخع
 أ يبشلاب نيطايشلا يمد اماو+ اصقلم ىعتنا هورقاوياطلغ«طفاخل اورج نبا ظفاحلاو يوونلا

 نم ريثكه رك ذو هريغوام هتعمل ىذر سابع نبأ نع ىور دقف سو هيلع ىلص هثعبم دنع

 ةيزمهلا ف يريصوبالا مامالا لاق ءالعلا
 ءاشنلا اهنع قاشو اسارح يهشلا هشيم دنع قا تعب
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 ءاعرلا بائذلا درطت 15 عسل دماقم نع نجلا درطت
 1 ههنا نحلم يسيلا ن 0 ايأ ةنابكسصلا ةيآ تحف

 | نم رمت ممتسا هلا لإ َيِحوأ لات لوقاذه لصاورجج نم امامالا اهسبراشلاق
 اوفرعكلذ_:ىجلا معمانف اذصَر اباه ل ذحي تالا _ عميس ْنمَف مف هلوقىملا م!

 فاقحالاةروس رخاوا ي مهنعسىلاعت ها ءاكح ام نيلئاق ني رذنم مهموق ى لااولوجاونم اف قب وحلا

 ثدح ال كلذنا اولأق ءامسلا ربخنيب ومهنيب ليحا مهئاريسلا لها هاورام !ذهقفاويو

 ةفئاط تجرخت ءامسلا ربخ نيب و مدبي لاحام اورظناو اهبراقمو ضراللا قراشماوب رضاف
 ْ هباحأ ممدكم نع * ةليل ىلعةيرق ةادغب ملسو هيلعش ا ىلص يبنلا اأودجوف نيبيصأ نج نم مونم

 ا اولسافامسلا ربخ تريب مني لاح يذلا وح ذم اولاق دل اومقتساو أرقي وحو ععصلا ىلصي

 نم ارق كلان ! اقرصذو وتاب هلا يحو ألق لؤن كلذيفونيرذنم مهعوق ىلا اولوو

 |١ لهاا جرخ سو هيلعملا يلص هنأ قاحعسإ نبا ركذ ريتك نيا ظفاطشلا لاق *ةيآلا © رن

 ١ نيبيصن نج مساق ةليللا كالت ًارقي ةلخخ تابق مهتع فرصنا هءاومال دال لامعا

 ناف رظن هيفف ةليللا كلت ناكل عاتسأ نا هلوق الأ سيح هركذ امو ماشلابةنيدم او
 نوعي نجلا ناكد.حا دنع سايعنبا تيدح مل لديك ةتعبلا ءادتبا ناك امنامهعاتسا أ

 تثاكوالطاي موداز امو اقح هنومم سيم نوكي ارشعاهيف نودي. زيفقلكلا نومسيف يحل

 |١ دقظعيا رم رمال الأ اذهام لاقف سلب ا ىلا كللذ اك هقم باصا ام قري باهشي
 اذه___لاقف هوريخاف ةلخت بج نيب يلصي ملسو هيلع هننا ىلص يبنلاب !ؤأف هدونج تعبف تدح 1

 هجورح امو ريك نبا لاقيت ذميتلا هحصتصو يقاسنلاءاورو ضرالا يتدح يذلا تدخلا

 أ ا َ [رقلا رقي ةلخغ طبي وهو سو يلمس هيل ءاوطبه مهن هدع لات ىضردوعسمنب

 ةياور عما ذهفةي ١ الا ' نيل نمار كِل إو لجورع هل لرئافارتصناراءرممت

 1 * هأموق دمياوقالاسر يلو دخوشلا د مدد بموث لارج ومي لم

 ظع لك مل لاقفدازلا» ول اسمها نتديلا اودقوال مهب موهيلعمتا ىلسدنذ ”ايذلاناعيو
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 نأ معز نم ىلع بج - .ردوأ كد حادي يق عقتي هيلع هنا مسا 7-7
 | صئاصح هرك و دنع ة ييدللا بهاوملا يف لاقو#ر هج نسا مالك حتنا برشتالو لك 0 نجلا
 ممسلا قارتسا 2: رمءاهسلاةسارحو هتعبم دنع ةناهكلا عاطش اهو ملسوهيلءهغنا ىلص يتلا | 1
 ا اهنولخدي اوناكو تاومسلا نع نويححيال نيطايشلا تنأ سايعر لاق بيهشلاب يعرلاو ١

 دلو الف تاوعم ثالث نم ١ اوعتم مالسلا هيلع ىسيع دلواث ةنبكلا ىلع روقايعاهرابخلاب نوت ايو

 يمرالاعمسلا قارتسا ديري دحا مهماه ابلكت اومسلانم اوعتم ملسو هيلعهلثأ ىلص دمت

 وسو هيلعهللا ىلص يبنلا تعبم لبق ارهاظ نكي مل اذهويرارعلا يف سانلا لضي الوغريصيف |( هلبخي نم مهنمو ههجو قري نم «ممموهطتقي نم نشا دبأ ءىطخي الةراتلانم ةلعشلاوهو باهشب |
 يرهزلل تلق رمح*لاقو+هتويتلاساسا كلذ ناكوهرمأ ءدب قريظ ائاوهبامز ليقدحأ هر ذي
 مسا له 9س سو سا 1 .

 دعاقم اهتم دقت انك انِإَو هلوقتيأ رما تلق معن لاق ةيهاجلا ين وجنب حر ناك 1

 مجرلان ا ةبتق نيألاقو ء ملسو هيلع هللا ىلص لت تعب نيح اهر 5 هدو تظلغل لاق

 ملسوهيلعهننا ىلص هتعبءدعبالا ةسارملا ةدش نكت ملركلو ملسو هيلع هنن | ىلص هقعبم ل اتناك |
 |١ نمتي ًأردقو * يوغبلاهركذ هن اكممىلا | دوعي مت نيطايشلا يب ءري د ضقني ناك مهنا ن القوا

 نم ملسو هيلع هذا ىلص هنوب لعقةلادلا تاي الا رم نملا يف قاعتيام انهرك دانا نابسانملا |
 ْ مالسلاو5 الصلا هيلع دتوبن لئ ال دنم ماقملا اذه سانيا كل ذريغو لهب اعت هي ذرومهعالسا

 تايد > نان رمارقت َكيَلِإ انقَرَصْذ او ىلاعت لاقا مل ةباصصلا ةي اورو نجلا مالاسا)

 سابع نبا نع ناذهتلا جرحا تايآلا نجل نيم رقت عمتسا هناي يحو لق ىلاعت لاقو

 قوس ىلا نيدماعهباعخا يمةقئاطو سو هيلاعمتلا ىبصهننا لوسر قلطب | لاقامبعهّناىغر

 نيطايشلا تعحرف بيمتلا هيلع تسر و ءامسلا ربج نيب وريطايشلا نين ليح دقو ط ككع
 متيب لاحاماولاق بهستللا انيلع تاسراو ءامسلا ره نيب واهدي ليحاو اوئاقم كلاماوا اولاق*.بموقىلا

 رفنلا كئلوافرصناف اهب راغمو ضرالا قراشما وب رصاف تدح ءيبشالا ءايسلا ريح تيب و ش
 ةاللص هياععصاي ىلصي وهو ةلدب وهو مو هيلعملل ىلص هللا لو.-رملا ةماهت وعاويحوت نيذلا

 كالانبف“ ملال نيبو تي لاحد عرلا واذ راقد رمق نأ اقل اوعجا حملا |

00 0 
 ظ ٍِ تلا اطر 0 -

 0 3 ١
 اي 6

 | نم دوعسم نياشل سلات قورسم نعناحبنلاجراو هاذ انساني آب كار ندا د



 1 وع
 سم جرخا او*ةرج مهبدتنذ ١ !لاقن ارقلااومتسا هليل ٠ رجلاب لسو هيلءهنلا لص يبنلا نذل 01نذأ |

 ملسو هيلع ها ىلص هلل آلوسر يبحص له دوعس نبال تلقلاقةمسقلع نع يذمرتلاودمحأاو

 لمعفام ريطتسا ليثغا انلقف ةكمتليل تاذدان دقفانكلو دحا انم هبحسام لاقدحا تم نجا ةليل
 لاقنمانريخاف ءا ارح لبق نم * ىجي هب نحنا ذا حيصلا هجو يف ناك الف موقاهب تاب ليل ر شب اهتبف لاق

 نبا ! جرخاو*مهارين راث آر او مترا ! اناراه قلطنافمميلعتأ ارقف مهتيتاف نجلا يعاد يانا هنا

 هللأ ىمردوعسم نب أ نع يعازملا نائع يلا قي رط نم معنوباو قهيبلاو هححمصو ؟اذ-او ريرج
 رعاقليللا رضحينا سس بحأ نمدكمي وهو باعسال لاقل سوهيلعملا لمثل لوسر نادنع

 م اطخملجرب يل طخ ةكمىلعاب اك !ذاىتحانقلطنام يريغدحا مهنمرضحي لف لعفيلف نجلا |
 ا ىتح هشب و ينيب تلاح ةريثك ةدوسأ هتنشغف ن , ارقلا تتفاف ماق ىتح قلطن ا تديف سلجانايفرما

 كلوا متلق طهزلا لمفام_ اقم يانا زرعف قلل اهرجغ لإ | عمم -وهيلعمتلا سعت لوسر '( عرفو طهر مهنم قب تح نيبهاذ باصلا عطق لثمنوعطقتي اوقفطفاوقلطنا مت هتوص معماام
 جرحاو*«تورب وا مظعي دحا بيطتسي نا ىعنمت هايامهاطعام اتوروافع ذخافهلالوسراي |

 هللا لوسرادعبتتسا لاق نعل ىضردومسنبا نع حاب دبر ص قي رط نمويعنوب او قيمبلا

 مويلع ؟نقاف ةليللا ينوت ايمعيب وةوح اينب رشسعة سم نلعأ نم رف نا لاقف لو هيلع هللا يلص

 اذه نم جرخت ال يللاقو هيف ينسلج ًافاطخ يل طفندار ا يذلا ناكملا ىلاهعم تقاطناف نأ ًارقلا

 نأ تيحا "نعال تلق تعج 0 | ..و هيعمل ىلص هللا لوسر يانا ىتح يم“ تسدتف

 نيس كربم مشوه تي رف تيعنف وديع لص هللا لوسر

 ةيلسو لمهام ينلاعيشقللطلا باقات و هردوعسم نبأ نعءازوللا يبا قب رط

 ىلا نادرو هللاقمطدي-لاقف هيلع وم دزافميملامدقت عاطح ”يلع ادخن نوح !ىتح نجلا

 نبانا يدتملا ناثع يلا نعيتريبلا جرحاو«دحا هللا نميفريجي ل هنا لاقف كدع يلح اانا
 الا بهم تي ًارام_فاقاطزلا ءال رهاولا ءال هامل اقف قب رطلا ضعب فاطر رسب ادوعسم

 م يبا قي رط نم يعن وب اويفاريطلا جرحاو *[ دعب مهمقعب عيتي نيدفتسم اوناكو نجل ادليل نجلا

 رفنيف وهو كمت لسو هيعمل | ىلص هللا لوسر عمن حتا خيب لاق هدعدننا يضر دوعسم نبأ ن عدي ز
 هعم تن هقف ةرذلاقممشفلانم هباتيف لجدأ -نموقيالو ل زجر يعم تم ميل لاقذا هباصصا نم

 : ةعملج ةدوسأت ب تي أر ةكم يطعاب انك اذا ىق> هعم تجر ف ءامالا اهبسحاالوةوادإ تذخاو

 مهتيأ أرف مهيلا ىفمو تمقف كيت آ ىتحاتيه مقلاق غاطخ سو هيلعمللا لص هلا لوسرطخغ
 تلز املاقنرجنلا مميفءاجىتح اليوط اعف! لس مث لور دي درج

 1 : رم يتيوبلا جرخاو*ءاريعب
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 تهتف ىن تلقف ق ءوض و نم كعم لح يل لاق كين أ حق يللقت ملوا تلق دوعسم نبا لاق اماق |

 0 ذينوه اذان *امالا اهبسح أ الوةاودالا تذحأ دقل هللاو تلقدذيس وهاذا: ةاودالا |

 بح اناهللا لوسراي هل الاقع مهنم نا هت هكر دا يل هي ماقال اهنم اضوت مت روهط ءامو ةبيط أ"
 : ا ءال وهن مدل تلقف ىرصنا تارعب ىلص ع هقلح ام هفصفاتت الص يانمأت |

 ام تلقف مهتدورع دارلا فول ًاأسدقو مبيف تساكر وما يف يلا نو صنحي يف واج نيبيصن نجح '

 :( كللذدنعوايسأ هودحو عع نمأو دحوأ وأ رغم ودحو تور نمأو دحوأمو ةعجرلا لاقمهتدوز

 ىلعملا يل[ قي رطو ++ ريعموب أ جر 3 ٍرخاو# لقملاو تورلاب باطتسي نا سو هيلعهنثا ىلص هللا لوسر ىعب

 ١ ةكم يح اونىلاةرهشلاليق مو هيلمدلنأ ىلص هلأ لوسر جرح لاق هنع هللا ىصردوعسم نبأ نع ؛

 , ائيشمدقتقدارت يت دلو هبالوا كنعوريال لاقك كيت! ىتحاثيةىتدحت ال لاقواط ينط

 !اديهئلَ نون كياوحأك لام ها لاقد < ًاوناكو طر ا لاحرمممأ كدوس لاجرا ذاك سلجم

 ' عدصكم 150 ىلص هللا لوسر دهع تركت تخ ءاماغلاب ؛همع بذلة برا نا تدراف

 أ مكلافاندورف ٠نوقلطن« صحوة ديعب اتقش لاهل لو راب نولوقي متسع هنع'وقرفت مهنا | |
 ا بلم *تلقاولوالد رك ويق تورلا نم هيلعوتينأ اوم هيلع كم ماقع نع ذيل ءمتيتاامو يحرلا

 | هلئا ىضر دوعسمن ارد اضيف أ قي رلم ىمميعبوب ! جرح او# نيييصب نج ءال يه ىلأق ءال ره
 ( متاطح يلطح < زاولا ىلا ىت-هعميإ قلاداو لسو هيلع هت ىلص هلل 'لوسر قلطن ا لاقهنع

 ا تاوصالا هذهاق تاقىللا ىلا تاسرا لاقءريعسلا يح ءاحاق كيل مدنيا عجراوح جمتال لات
 ا قب رط نا ميت و 1و يئارماملا - هرجأو # يلع 2 و ىلوع دو نيح ريح ميجا وصأ هده لاقابعع“ا يلا

 ا ةليل لو هيلعمتا للص هللا لور ينعبتتس !لاق هنعمل يدر دوعسم نإ !نعيملدحلا هللا دبع يلا

 .| تي ارنلابلاي عاصا تح ربتال لاق ةطح يلع طع ةكم ىلع!انغلب ىتح هعم تقاطدام نما

 أ تلقو فيسلا تطرتحاه هنبب ويني اوناح ىتح_لايحلا سور نمديلعنوردحن لاجرلا
 لزا مكين ”1ىتح حربتال هلوق ترك ذ م متلسو هيلعمشلا ىلص هنا لوسر ذقنتسا ىتح نيرضال
 ىتح حرب ام 'رمش تثيلو تلق كلاح لعتازاملاقف مئاقاماو ءاجخل رجفلا ءاضا تح كل ذك" |
 ممةمايقلا موي ىلا تن زاالو اناتييقتلا ام تجرح ول لاقف عنصأ نأ تدرأ امم هتريحا#م عيت ا

 يب تنم ًادقف سنالا اماه سفالاو نجلا يل نمؤت نا تدعويفالاق يعباصا يف هعباص كبش |
 ىضر دوعسم نبأ نع يلاكبلا ورمع قي رط نم ميعنوباو يناربطلا جرخا و*<تمي ًاردقم نجلا اماو

 ةطخ طخ ا ذكوأ ذكن اكماددتاى قتحادقلطنافولسوهيلعمت ىلص هللا لوسر ينميقتسا ىلاق هنعهّنلا |

 1 ند ربصصبي نأ - وو عأمأم ب 001



 لوسر ى فش اهيف تنكف تكلهاهنمت جرح نا كانهم جال ذهبا مظنيينت للا |

 3 : اوس ىرا الوب ايث مهيلع سيل طزلا مهن اك ةثييه و ذ هنامت ةفذخ لسو هيلعمللا ىلص هكا |
 ارقي لسو هيل هنا ىلص يبنلا ل |ءجو ل سو لع هللا ىلص هنا لوسرملا اوتاف مخ اليلق الاوط ٍ

 ا( دومح قشنا الفاديدش ايعرمتم ا تربعرفايإ نوضركعي ويلوح نوبل# يتوتأي 0 اوامجو م يلع |

 م يلعاوت أ ةئينهنأ يرجي يقدسأر ارولسو هيعمل ىلص هلا لوسر عضوف نوبه ذي اول هج حمبصلا ا

 ١ لاقتىلوالاتيعرا امدشأ تبعراف لسو هيلع هلئا ىبص هللا لوسر ىنغا دقو لاوط ضب باث ْ

  نوأمر ونون برشنو انحنلو ونوالتمهلاوب رض |ممصعب اقفال مدل بر ظل ضعبأ مهذعب ا

 أأ هماعلط تيل نق ماعطل سانلاىلا لسرا ماتيس ءانب ىنتب اديس لجو ل ةكملتم ضعي لاقف
 "أ ماعطلاوم السالا وبف نايببلا اماونيملاملايرويفديسلا اما نورح الالاقادي دع اياذعهبذعأ

 | ماسوديلعمقنا ىلص هللا لوسر نا 5 بدذعهءبتيمل نمو ةدجلا يناكهءبتا ن# يعادل ادلا وهوةنحلا ||

 ١ | نمرفن عاولاقامم* يب 2”يلع ينام لاقا ذكوادكت بأ رتلقف دبع نب ابتي اراملاقطةيتسا |

 1 ةيح مريسم يف مهتضراعم ك وبن ةورغب سادلا ناك لاق يدقاولا نعويع وباجرح كاوجتكت اللا ا

 ا ىلع وهو ملسو هيلعهثنا ىلص هلئا لوسر ىلعتققو ىتح تابقأع ايو يلع ٠
 أ( سانلا ليقاف ةّماق تماقف قي رلطلا تلرتعا ىتح توتا متاهيلانورطني سانلاوالو وطهتلحار ||
 ا طهرتادحا اذه لاق لعاهلوسرو هلا اق اذهنم وردت لسوهيلعهللا لصدملا لوسرلاقف ||

 ها لوسر "ل !نيح قحلان نمهيلعع ارنا ارقلا 1: رومعتسا "يلا اودهونيذلا نحلا نمةيناهلا :

 ( كلا ةمحرومالسلا هيلو سانلا لاقممالالاكترقي وه اهولسي نا هدلج موديلها ص ا
 أ السل سوه معلا لدتا لوسرانب ص لاقهاعهلأ يمدج يملا نب رييرلا نع ميعنوبأ جرخأو

 | تيفخأ ىتحدعم تجب .رختةليلل | نجلا دهوىلا ينءبتي مكي لاق فرصا الد ةديدملا دسم ي حبصلا

 ا مهبايث يرفثتسم حامرلا مهن أكل اوط لاجراذاد زارب ضرأىلا اديصفا داهلك ةنيدملا لابجاع |
 'انوند الف قرفلا نم يال ابر يكسةامىنح ةديدش ةدعرينتيشغ مهي أر الفم ملجرا نيب نم
 . | لك ينع بهذ تسلج الف هطسو يف دعقا يل ل اقف اطخملسو هيلع دل يبص هللا لوسر ين لمخ مهتم

 || رجنلا علط ىتحاوقب وان آرقالتف منيب و ينيب ملسو هيلعهنا ىلص يبالا ىضمو ةبير نمد دجا ءيش
 1 تراك يح ىرت لد رظن او تفتلا يل لاقف ديعب ضاعف تشق ياكل

 ! ىلادسأر ملسو هيلع ىلص هنا لوسر ضفخن اريثك اداوسىرأ تاقفدحا :رىمكتلوا

 ١ | *«ةثورو ظظع لكم لت لعل دازلا ينو ًاسمهنا لاقومهيلا اهب ىمو مث ةثورب اظع ظدف ضرالا

 | لجر جرخ لاقامهنعنناىضر سايعنب أنعريعن وب او قيمبلاو ىلعي وياورازبلاو دما جرخاو |



 نادل لاقف لجر ٍلجرلا قع امه درفامبك ردا تحامجرر أ لوقي اهوأتي رش 1و نالاجر هعبتقربيخ نم

 ملسو هيعملل ا ىلص هللا لوسرتستا اذافكتع امهتددرىتحامهبل زامل يفناوناناطيش نيه

 ةنيدملا لجرلامدق الف هيلا اهبادنعيل هلوكصت تناك واوانناق دص عج يفانا هريخأوم السلا هئرقاف

 «ةلظا نع كلذ ددعرل و هيلع هلا ىلس هنا لوسبر عن ءربخاف ل سوديل هلا ىلس هل لوسي ١

 لاقم دج نع هيبأن ع فوعنبورمج نب هلا دبعنب ريتكن ع ميعنوب اوةم اذعلا يف يشناوبا جرخاو

 تمم هتب رأق الف جرعلا ءراف سا ضعب يف إوهيلعهنلا ىلص يبنلا عم انلزب تراملا نب لالب لاق |[
 وم يبا اج ٍة- تفقوف طق مهتنسلا ٠ ىه . لح أ < راه لاجر ةمودحواطغل

 تنكساف مهتكسانا ينول اسف نوكرشملا نجاو نولتسملا_:ىجلا يدنع مملخ ا لاق كعضي ١

 لايجلانيبامروغلاو لايم او ىرقلا سلم اريدك لاقروغلا نيكو رشملا تنكساو سلما نيلبسلا م
 جرخاو+لسي دكي ملالا روغلاب الو لس اللا سلخلاب بص ادحا تي ب ًارامو ريتك لاقراجيلاو

 هنئأ ىلص هللا لوسر نءتي ر لاقامهنعهللا ىغر هنأ ديعنب ربأج نعكلامّواور يف بيطخلا 1

 ذخاف اهنود قرطلا مطقنت ةنابج يش انرصصت هب تنم ؟ لن , ارقلاب ت ايجلوأ ءايشاةتالت سو هيلع :

 |١ رباجأي اي لسو هيلعمقاا ىلع يبنلا_لاقه نوتقرفت رفتمنيتلخ ى رو ءوضولا لسو هيلع هللا ىبص يبنلا ١
 أ هيعمقا ىلص هلا لوسر أ ضوتف دحاو لصا امن كاتم. دج ام. دج ا لقفاحهيلاب هذا

 ضرالاتي ًارفملك ئ هقوج نم جرحام ىلعينعلطي تما هللا لعل تلو ءاملابهتردابف .

 أ يراوت نا ضرالا ترما نييبتلارتعماكلو ىلب لاق تأضوت تلك اما هللا لو سراي تلقف « 5
 رك نابعت ءادوس ةيحتلبقا ذا ريس اديبفناتلكلا تقرتفا تلوبلاو طئاغلانمانم جرخيام [
 اهنذا ىلع ملسو هيلع هنثا ىلص يبنلا عضوومل و هيلع اىلص يبنلا ترذا فاهم أر تعضوو ّْ

 || نجلا دفاو اذهلاق كيلع انقفشادقل هللا لوسراي تلقت اهتعلتب ادق ضرال امن كل تاهاجانف
 عب سادلا نمماثف انيلا جرخمة ي رقىلا انيهنا جن : ارقلا مهيلع تحتفل "يملا واسر ام ةروسأوسن

 هللا لوسراي هيف بستح اهلها لاق ةنودجئادسح باحدلا هع بت ن يح .رمقلا ةقلفأهن كي راج

 تيقاتف اهنع "لح هلثالوسردماناكحي و اهيتمل_لاقوملسو هيلعمّللا ىلم هنا لوسراعدف
 (مدقتامريغ مهم الك مهعامسو نا ل سو هيلعمتتا ىلص هباعبأة ب ذر)ةحيخ" تمجروتيخاو

 يناكذ لاق هنع هللا غر ةريرهيبا نعني ريم كلماقي رط نم يفاسنلاو يراخجل جرخاو

 تلقو هتذخاف ماعطلا نموشحي لمجن ت , ايناتافناةمرةاكر ظفحي يسلم ل
 تيل ةديدش ةجاح يلو لايع ”يلعو جانميف!لاق مسوهيلعمتنا لمشالوس ءر ىلا! كتمئرالا

 هللا لوسراي تا اق ةحرايلا كلريسا لمفامةريرهاب | ايلسو هيلع هنأ ىلص يبنلا لاقف تم ريعبص اذ دع



0 

 كب ذك دق هنا اما سو هيلدا ىلص_لا هليبس تيلخو هتم رف الايعوةدي دش ةجاحاكش

 أ( دي 1 نحلا نم دحاكب رقي مل اهتلق تنا اذا تاك كلعاو لمفتالا_لاق مو هبل هللا ىلص ١

 دي +.

 هللا لوسر ىلا كتعفرال تلقوهتذخافماعالا نموشحي ءاجل هت دصرف دوعيس هنأ تف :رعق دوعيسو
 لاقف صبصاو هلييس تيلخو هلم رف دوعاال لايع يلعو جان يفاف ينعد لاق سو هيلعدتنا ىلص

 اللايعو ةجاح كش هللا لوسراي تلقف ةحرابلا كريسا لمفام ٍلسو عيل عننا ىلص هنا لوسر يل

 ماعطلا 1ىرم وثحي ءاجف ةشلاثلا هتدص رف دوعيسو كب ذك دق هنااما لاق هليبس تيلخو هتمحر ف
 كنا معزت رارع تاالث رخآ اذهو سو هياءهنثأ ىلص هللا وسر ىلا كنعفرال تاقوهتذخاف

 يسركلا ةي أ ًارقاف كشارف ىلا تي واذا اهبملثا كعندي تاك ك لعا ينعد ل اقف دودتهت دودتال
 يبنلا تريخاف تويصاف مميصت ىتح 'راطيش كبرقب الو ظفاح هلثأ نم كيلعلازي نل هئأد

 ال تلق ةريررهاب | اي تالث فم بطاخت نم لعت بو ذكو هو كة دص هئااما لاقف ملسوهيلعمقنا ص
 هعم ناك هنا هنعهلثا ىضر ةريره يا نع ميعنوب اوهيودرم نب او يناسلا جرخ او* ناطيش كاؤ لاق

 مث فك "لم هدملخادق رقلا دجوف بابلا ستفي موي بع ذف رق هيف ناكوةقدصلا تيب حاتفم
 اكشف كلذ لثم هدم ذخ ا دقا ذاهاتلاث اموي لخد 2 فك ”لمدنم فها دق !ذافرحآ اموي لخد
 كيحاصذخأت يرابت لسوهيلع هللا لص بلاد لاقف سو هيلءمننا ىلص يبنلا ىلا كلذ
 بايلا حتفف بهذف دمحم كرطت نمنامس لقف بابلا تف اذاف لاق من لاق اذه

 لاقف اذه بحاص نا هللا ودعاي لاق هيدي نيب مئاق وهاذاف دمحمل كرذع نم ناس لاقو

 ةيناثلا داع مت هنع ىف ءارقف__:رحلا نمدسب لحال الا ذخ تنك ام دوعاال يناف يبعد م

 يبنلاىلاكب بهذا ىتحمويلا كعدأا ال دوعتال را ينتدهاع دق سيل !تلقف ةتلاتلا#

 نوقثوم هلاجر دنسب ميعن وباو قييبلاو يفاربطلاو هديرات ي يراخبلا جرحاو#يسركلا
 ةقدصلا رغ ملسو هيلعهقلا ىلص هلئأ لوسر ”يملا مهلاق هنع هللا يدر ليح. لب ذاعم نع

 سو هيلع عا ىلص هلا لوسر ىلا كلذ توكشمانا عن موي لك يف دج تدكف يل ةفرغيف هتامجل
 ليفلاةروص ىلع لبقأ ليلل| نم ىوه بهذ الف اليل هندصر و هدصراف ناطيشلالمتوه يللاقف

 ”يلع تددشف مقل لعمل رقلانءاندف هتروصريغ ىلعبايلا لاح نمل د بايلا ىلا ىهتناالف

 رتىلاتسو هلثاودعأي هلوسرو هايع ادهم ناومثأ اللاملا ال نادهشا تلقف همط سوتفيللايث

 ناي دهاعف سو هيلعدللا ىلص هللا لوسر ىلا كدءفرال كدمدب قحا اوناكو هتدخاف ةقدصأا

 دوعي ال نأ يدعاع تاق كريسأ لمقام لاقف ٍلسو هيلءهنثا ىلص هنأ لوسر ىلا تودغف دوعيال

 يندهاعف كلذ لثم تعبصو كلذ لعم مدصف يناثلا ةليللا هتدصرف هدصراف دئاءهنأ لاق



 1 ةثلاثلاةل يالا هتدصرفدئاء هنأ لاقف هتريحاف ملسوهيلعهننا ىلص هلل لوسر ىلا تودغن دوعيال نأ

 ' الا كتيتا امولايع وذ يفالاقفةنلاتلاهذهونيترم ىنتدهاعهللاودعاي تلقف كلذ لتم مهصق

 !| تلزن اله مكيحاص تعب ىتح هذه مدني دم ينك دقل و كتيتاام هنو دائم تبصاولو نيبيصن نم
 ْ تيلخ نام االث ناطيشلا هيف يمال تسب يف ن ارقي ال و نيبيصنب ادعقوفام هان رفن ناعي هيلع

 تيلقتاهرخ ىلا لوسترلا رم !ةرقبااةروسرخأ او يمركلا ة؟ 1لاقرعن تاقامهكتلع ىلييس

 جرحاو#بوذك ودوقدص ل طاق هتريخلف لو هيلع ىلص هللا لوسمرمىلاتودغ مث هلييس

 0 ليللا كبس تيكن دقنلا هيب تميت ماما يل نك لاق هنعمل ىذرذدي رب رعيقييبلا

 ؛| هيلع دنا ىلع يب كاملا كب بسهذأ ىتبح كقراعا ال تاشاريلءتمعبقف هياع تادقس دق لوغ

 هلأ ىلص يبل ١١ تريحا تخل ملحم يل تالخ دوعاال لايعلا ةريتك 5 ارءايفا تلاقعل سو
 أ تنلحو والا و تلاق < يل تلاقناعفحامةيبانلا تءاخ بودك يو تب ذك لاق سو هيلع

 أ 1_عذحا» ةتلاتلات ءاج بوك يو تن ذك ل اقم لو هيلع شا ىل ١ يبلا توب اددوعتال نا
 ٍإ ىلع ار قاه كا تاره ىلات يي وأ اذا انمدحأ كعاتمب رقي هتلق اذا اي د كلعا ىحيفرذ لاق ا

 .| جرحاو* بوذك و تقدص ل اقف ملسو هيلع هللا ىلص يبالا تر حان يسركلاةي اثالامو كاش |
 ا هلةوهس ين اكهنا هنعدللا ير بوب ايل نع يعن وباو هدع7و وأو هنو يذلا ود 0

 || هقئارسساب لقح اتي أر اذا لاقه مل -و هيلعدنتا ىلص يبنل ىنلا ىلا ادكةهذحأ أتم ءىببت لوغلا تن

 ؛( هيلعمتلا ىلص يبنلا ىلا ءاجم اها راق دوعا ال يفا 21 لا تاج ال

 . اهنأ ملسو هياعمتلا ىلصل اقم اتاسراف دوعاال يفأ تلاقفايت ذحا لاق كري سا لعمأ مهل لاقه ملسو

 ٠ تلاقف مس هيلع هلل ىلص يبنلا لوقي ودوعأ ال لوقن تالذ لك اتالت وا نيترماهت ذحاهةدئاع

 :| لو هيلعدللا ىلع يلا لاقف يسركلا ةيآ ٠ىش كب رقي الم دلوقت اًميش كللع أ يناسر أ ةشلانلايف أ
 ا ريل ناك لاق هنعدللأ ىغر بوي ايفا نعرخأ - اهحو نم ييعنوب جرخ او*«بوذك يو تقدص ١

 || ادغهيفدجتح كن كنا لاقف سو هيلعشا ىلص يبلل كلذ ترك دف صقتي هارا تامجنيل ةوهسيف 1

 تاوحتث هللالوسر يبيجا تلقف ةرح هيفتدجو دقلا ناك لفها لوسر يبدجا لقف ةره
 ابا ناهيبانعةرمع يبا نب ن+حرلا دبع نعرش ا هجو نع ماا هجرخاو »تيد ارك ذفازوجم

 لراك ل اقام هنع هللا هر سايعنب أ نع لات هجو نم هجرتساو هركّذف ةوهسدهل ناكَب وي
 تناكف عدخملا يف ةل سيف هماعاد ناكو ةف رغيف بوي ايلا ىلعالزانا ملسو هيلعظأ لص هللا لوسو
 ا ملسو هيلعمتلا ىلسهقالوسدد ىلا كاذاكتفةلسلا نممامالا ذخأت ”رونسلا ةعيهةوكلا نم ءيجت



 ٠ تلاق كللذاخ لاقت تءاجق يحربتال نأ هناك ل اوسر كيلعم .زع لقف ث ءاجاذاف لولا كلن لاقف
 ديسا يبا_:رع ديجدتس دسإ ميعنوب وب اويلاريطلا جرخاو*# تي دحلا ةقرك ّدودوعاال هلاوف ينعد

 هتبرشم ىلا هفلات -_لوغلا تداكف ةفرغيهلعجن هطئاحرمت عطقدنا هنعهل أ ىضر يدعاسلا
 ْ ديس ابي لونلا تالت اقتل سوياعدقاىلس يبنلا ىلا كل ذاكتشف هيلع هدسقتو هر قرستف

 ا ديسأابأ ايلوغلا تلاقم لعفف هلا لوسر ىبيج أ هندأ مسي ل لقفاهءاقتا تع ذافا ياء عيصساف

 'أ دوعأ الل نا هلنا نماقثوم كيطعأو اوراسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرىلاب هذان 1 ينفلكت نأ يفعأ

 و ملسو هياع هلا! ىلص يبدلا لاقم يب مكلاةيأ اء ذاطغ ف دكيالو كلانا ىلع اهذرقلةي !ىلعكلداو

 1 يصر بعك نب "يبا نع ميعنوبا وقيبلاوهح# 5 م اخلاوىلعي ونا جرخ او*«بوذك يو تقدص

 | هيتةبادب وه !ذافدليلتأ ذهسرخ صقني هد حوف ه دهاعتي ناكك رق هيف نرحل ناك هدا هنع هلا

 ,| كدي ىناوأن تلق ينج لاق "يسن اما "ينج تن أ !«تلقف مال ا درق تاس_فاق ماحملامالغلا 0
 | يمد شا مهيف ام نانكلا تلعدقلاق نمل قلحا دكه تلق بطر عدو بلكدياذافيناوانف |
 || تلق كماماهزم بيصن ناانبحام ةق د لا بحت لجر تأانعلب لأق تعدصام ىلع كام #-ام تلق ١
 ٍ قدص لاقف هربخاف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ا لاقعتمايريجي يدلا اق |

 ,( طئاحملا الل تبان نم دي ز جرح لاق قاحصأ يف أ نع ةمادعل !يسيتلاوبا جرحاو»تيبحلا

 | مرات نم بيصأ نات دراف ةدسلا انتباصا ناملا نملحر لاق اذهاملاقدة بلح هيف عيسول

 ا جرحأو ب يسركلاةي ال اق كتم ان ذيعي يدلاب بريت الا تياتنب دي ز لاق من لاقانلو هوبيطف

 || نادنعدش ا ىضردومسمنب نع يعنون او قيببلاويفارطلاو يمرادلاو نارقلا لئاضفيديبعوبأ |
 ,| هعدوف كبح ءىتي كريحأو ينع دلاقف هعراصم ةنيدملاككس نمةكس يناناطيش تلالجر أ

 ْ جيبك جيبخ هلوربداالا ٠ يشباهنم مهسال نال يشلا ناد لاق من لاق ةرقبلا ةروس انقل لهل اقف |
 | جرخاو + طارضلاجيبملاو ٠ باطحلانب رمع لأقلجرلاك اذ: رمدوعسم نبال ليقفرامخلا |

 || رفسيف مسوهيلعهللا ىلص يبنلا عم انك ل اق هنع نها ىخر بلاط يلا نب يلع نع يعنوب او خيبتلاوبا
 '| نيبو هثيي لال دوس ديعةروص يف ناطيش هل ضرعف قلطب اه ءاملا نم قتساف قلطن ار اعل لاقف |

 ٠ لاقف هعرصف ةينانلا راعم ذخاف ىق !مث لعفق ءاملا نيب وكنب يلخاو ينعدهل لاقفرارعهعرصف ءاملا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هعرصف ةدلاثلاراعمذخ اف ىفا لمت ١ نيبو كني ىلخأو نعد ا

 يلعلاقهب اراعرفظا هللا ن اودوسا دبع ةروصيف ءاملا نيب و راعنيب لاح دق ناطيشلا نأ

 ناطيش هنا ترعش ول هّللاو اما لاقف لسو هيلعهناا ىلص هللا لوسر لوقب هانريخ اف ارايع انا
 يبنلا ناسرا_لاقامهنعهشاىضررسايني راع نع زوباو هحصحصو ييتبمبلا جرخاو*هتلتقل



 رهغب هقدأ تلعج م هتعرصف نلت اقف ىنالاةروص يناطشلا تيقلفركب ىلا ملسو هيلعملا ا ىلص

 هتريخاف تعحر نا ادع اثدلتاقفرثبلا دنع ناط كلارا سو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف يعم

 قارعلا لهال ةريرهيملا لوقهدي ري ويقرمبلا لاق تماطيشلا ك اذ ىلسو هيلعملل' ىلص لاق
 ملسو هيلع هلت ىلص هين نال ىلع ناطيشلا نمهللا هراجا يذلا رساي كوب راع ب سلا

 لاقدتع هللا يب ةر راع نع هدهدم يقدي وهار ل2نباو دعس نبأ جرخأو *« ماحلا هجرخاو |

 لاق نجلا تلتاق فيك انلق نجلاو سنالا مو هيلع هنا ىلص للا تبلور ع تلتاق |
 يل_لاقف ىتن جاسال ىوادو يقب رق تدحاف الرممسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر , مم انلزن 1

 سار لع تنك الف ءاملانع كعنع تا كيت أيس هنا اما سس هيلعهتلا ىلع هللا لوسر |
 هتعرصفق فدحاو هتذحاف ادحاو اء ونذاهتم مويلا تدق ال هللاوزاقت دوسا ل جر !ذأ رئبلا

 هلأ ىلص هللا لوسر اهب تييتاع يبرق تألم ع هيجوو هفنأ هب تردكت اخ تذحا 2|

 | يرببلا جرحأو * ناطيشلا كاذ لاقهتربحام دحا نم ءاملا ىلع كاتا لع لاق ل ويلع 1
 نم لجر هءاخ سم هيلث لص يبلا دع الج اك لاق هع هللا يدر رم نبا نع |

 كريب سلج ىتح سانلا باقر ىطحتب ءاج اير مهنتناو ابايث مهحبقاو اهجو سانلا بقا ش
 لاق هللا لو هيلعمللا لص هللا لو سر لاقت كقلح ن «لاقف لو هيلعهلل' ىلص هللا ليسريدب :

 كيماو هلل !ناحجس لاقدلا ى واخ نم لاقهثثأ لا ضرالا قاح نم لاق هللا لاق ءاملاقلح نم |

 يلع لاقف هسا د املسو هيلع ىلص هللا لوسر عهرك» ه«بهذم لحرلا ماقودس ارا أطو هتيبي م

 جرحاو+ كدي د ي حككشي ءاج سيلبأ اذه سو هيلععتلا ىلص لاف نكي ن أكف ءانباطق لجرلاب |
 | تلقد ملسو هيلع هتلاىلص هلأ لوسر ملا توكش_لاق هنعللا يضر ةناجديفا رع قيبببلا ْ
 ”يودك اي ودوىجرلا ريك ارب ,رصص يرأ ديف تسع” ذأ ىش شارفت عحطعمادأ انبي هلأ لوسراب ١

 ةيسلوطي و ولعي يلدمدوسا لظبانا اذافاب وعرءاعزف يسأ ار تصقرف قربلا ملك اعملو لحسملا |
 رانلا ررش لتم يهححو ف ىم مرق ذفنقلا دلك دلج ذاع دج تسسق هيلاشي وه فيرا دنع ا

 ينوتئالاق م ةناج داب اي* رددادرماعإ وميلعملا ىلص هلأ ل وسر لاقف ينقرح ا دق هنأ تنظف 5
 اذه ميحرلا ىلا هللا مسي بتك [لاقو بلاط نب ىلعهلوانفامعب قاف سالم رقوةاودب |[

 قرطي اقراطالا نيكطلامصلاو رك ورامعلا نم قرط نم ىلا نيملاعلابر لوسر دم نمباتك |
 اعدم وا 1ىققمارجلاف وأ اهلوماقشاع كن ناف ةعس ىلا يف جلوانل ناف دعباما نهحراي ردخم |

 ا اكسرو نولست متكام حسنتسناك أنا قحاب كيلعوانلع قطني لاب باتكا ذهالطيماقح |

 نم ىلاو اتصال !ةديع ىلا 1 اوقطناواذهيلاك يحاصاكرت انوركُت :



 نوعجّرت : هَل مول [تلاحع *يشةلكوحالا هلال رخحآ اهاثا عمنا عدي | |

 أ

١ 
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 ه1

 ا ١ 76

 ان ىلا

 3 هاب الا ةوقالو لوح الو هلا ص تنلب وهلا «ادعأ قرفت قسعم< 2 ورصنتال مح نوبلغت

 يس ارتحت هتلمجو يراد ىلا هتامفف ةناجدوب لاقكَملأميعسل اره أَوهَو 20 هلأ مكيف

 تاكا ىزعلاو تاللاوانعقرح ةناجدابا ايلوقي خراص خارصنمالا تهبتنا اق ىتليلتب و
 تيلصف تودنف كراوج يف الو كراديثانل دوعالف باتكلااذهاتع تعفر املهبحاص قمن

 نع مفراةناجدابا اي لاقف نما نم تمعم اههتربخاو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمحببصلا
 يباعص نع قييبلا جرخأو * ةمايقلاموي ىلا با ذملاملا نو دجيل مهنا قملاب يندعب يذلاوف موقلا

 نورفاكلااهمأ ايلق ًارقيالجر عمسض الليل يف غسوديلعمقلا لص للا لوسر عمر يس تككلاق
 وهلق ارقي الجر انععسفانرسوك ثلا نم "”ىريدقف اذهاما ملسوهيلعهنلا ىلص هلا لوسرلاقف
 ترظنفوه نمرظنال يتلحار تففكفهل رفغ دقف اذهاما ملسو هيلع هلا لص_لاقفدحا هللا

 ءاجريملا نع ريعنوبأ جرحا نجلا ةيؤر نم رخآ اعون ي#ادحاتيأ ارا الاعتو انيع

 ءايللا تلخو ةيجبانا !ذافليقاتبهذوادتيبخا انب رضف ءاملا ىلع انلزن ىتحرفس يف انك لاق
 تسيح الكوت لكس ءاملا نم هيلع تحضن الك املا نماهيلع تصنف يت وا وا تدم برطضت شو
 هاضيب ةقرخ اهنم تجرخافيتبيع ىلا تدمتف ةيللا تتامرصعلا تيلصالو تب رطضا اهنع
 ءاملا ىلعاتل و انيصا اؤا ىتح انتليلوكلا ذاتمويانرس#ت اهتم دوال ترعحواهتسفكو اهتففلم
 الوةئامالوت :رشعالو دحاوال نيترم يلع الست ًاوصايانأ اذا ليقا تبهذ انعيبح اني رضو
 ال ام انيلا تعتصدق كيلعهللا كراب جلا نحناولاقوتدا امتلقفكللذ ن» رتكأ الوعلا
 || نم عاب نم يقين م رخ اناكدل دعت تاميتلاةييللا نا ١ اولاقاذام تلقم كي زاجت نأ عيطتس
 ْ اسلاج تنك لاق رمعم نيا دبعنب قاعم نعميعنوب جرخأو * ملسوهيلعهشا ىلص يبنلا نيا

 || دقناراصعإ اذا اذكواذك ةالتباتا انيب نينم'وملا ريما اي لاقق لجر ءاخ نافع نب نائعدنع |

 0 نيحاهنم لقا هادو اتق ةرفت حاتنك رع رتعاقاثقثلاف ناكم نمىرحالاوناكم نم اههادحا اتلبقا

0 

 عي 0 م

 نمكسم حيراذاف طق لتم تي ارام* يش تايملا نما ذافامهيكرتعمتئجىتح تيهذه تاج
 نأ تتلظف ةقيقد ءارفص ةيحنم كلذ اذاف ميرلا اذهابيا نمتايملا بلقا تاعجناهضعب

 | هللاددبعاي لاقف ءاراالو داتميفادانذا يشم ثعأ انأ انيبفاهتنفد مث يقماعيفاهتففلف اهيف ري كلذ

 أ | | نابيشودب نجا نم نايح ن اذه تي دهدق كنال اقف تي ًاريذلاب هتربخأق تعدص يذلا اذهام

 1 اومقتسا فري ذلا نم ناكوت :لخا يذلا دهشتسأوتي .ًراميلتقلا نم ناكوأوقثلا سنتا وتو أل



 هك
 باص نم رفن جرخ لاق يخنلا يحارب ا نع يعنوبا جرخاو» ٍلسو هيلعهندا لص هنا لوسرل حولا
 حفني ضيا قيرطلا ىلعيشنت ةيحيماذأ قي رطلا ضعب اوناك !ذاىح جملا نودي ريهلاأ دبع
 امث ةيهلا هذه رما ريصيامىلا رظناىتححراب تسلف اوضما يباع ال تلقهك ملا عج رهنم ْ
 تكروداواهتنف ده قب رطلا _:رعاهتيحت تاهيفامتفملف ءاصيب ةقوح ىلا تدمعم تتامناتعبل |

 ارمع نفد 5 نهنمةدحأو تاق برغملا لبق نمةوسن ميرا لبقا ذادوعقل اناهناوفيباصصأ
 | اهرمأي اماوق اماوص تنمددقل هنلاواما تلاقانا تلق ةيملا نهد كيا تلاق ورم سو انلق
 : اني همت دن اان ل.ل ةدس ةئايعب راب تعبي نا لبق ءامسلا ي هتنفص معسو عيني نم ادقلوهلاا لرنأ

 || هللأ لوسر تسع تقد م _لاقع ةيملا مايهت اين افةنيدملاب باطخلانب رمع تور ءمتانجم
 أ( يتاريطلاو 5 الا جرحأو »* ةيسةئاع راب تعب نأ لبقيف نما دقل لوقي لسوهيلء هنا ىلص

 أ برطصت ةيمع نم اذا جرعلاب انك الع احاجح اجر > لاق هتعهّنأ يضر لطمملا ن. ناوعص نع
 !| صخم انياع فقومارطلا دج ايلاناف ةكمادم دق تاهنفدو ةقرح يف لحرابغلف تتامىاتثيل اف

 | هناامالاقاذح اولاق راخلا اص كيا لاقارمت رعب امانلق رياجن ورم ب حاص يا لاقف
 | نعممنوبا جرحاو*ن ًارقلا نوع تسي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسراوتنيدلااتومةعستلارح أ ||

 يف ةرعشم ةلوتق» ةيحم انرر# رف يفانك ادا لاقهدوعسمسب' ىلا لجر ءاج لاق ةبطقنب تبات |:
 ![ ةيللا اولاق ورم يا انلق ورمس_ي اص 5 اولاقم سأن واةوساناتاانلر الع اهاني راوفابمد ْ
 : نارقلا سو هيلع هللا ىلص يلا نماوعمعسا نيذلارفنلانمناكمنا اما سما اهومتنه ديتلا أ

 متثش كرا اولاقد نيكرشمو نيلس# لاتق نحلا نم نييح نيب ناك اولاق هن تامانلق |
 ,| ةكم نوديري موق جرح لاق ددعهتا يضرتيلا :رعميمنوبا جرحاو * ال انلق ماتضوع |
 جرش تول اوع.صتومهتادكأ اوسيل اوتو نا اوداكو توما اونياع اله قيرطلا اولضاف |[
 أ| لوسر تسعس سو هيلع هللا ىلص د لعاوعتتسا نيدلا رفتلا ةيقبانا لاقورجش ! للذي ىنج مهيلع |
 | مقيرطلا اذهوءاملا 'ذهدل ذحيال هليل دو هنيعنم زملاوخ!نمُومللا لوقي سو هيلع هللا ىلص هننا |
 رشعم يلا قب رط نم ميعنوب أو يقبيبلاو يليقعلا جرخاو * قيرطلا ىلا مدشر او ءاملا ىلع د

 ملسو هيلع هللا ىلص يبتلا عمدوعق -رحناييب لاقامهنعهللا ىضر رمح نبا نع عفان نعيف دملا
 | هيلعدرف لسو هيلعهنلا ىلص يبنلا ىلع إسفاصعهدي يفت لبقا ذا ةماهت___لايج نم ليج ىلع
 لوسر لاق سلب نب سدقال نب ميهنب ةماهانا لاق تنا نم مهتمتو نجلا ةمغ لاق تمالسلا
 ايندلا تيتفالاق رهدلا نم كيل ىق !كك ناوب الا سيلب انيب وكلتيي ام لسو هيلعهننا ىلص هنئا
 ماك آلاب رماومالكلامهفاماوعا نبا امالغليباه”ليب اق لتقيملايل تك اليلقالا اهرمع



 ا أ خيشلا لمع سكب لوهيلع هلل لص ها لوسر لاقف ماحرالا ةعيطقو ماعطلا داسفاب رمأو
 | نمآ نم عم هتنيفس ي حون عم تنك يلا هللا ىلا بئاتيفا ينرذ لاقمكلتملا باشلاومسوتملا
 1 نم كلذ للعيلا مجالي او كب تح هموق ىلع هتوعد لع هبتاعأ ل زا لف هموقنمدب

 ديلا د يعسلا مديق كرشا نم يناح حوناي تلق نيلهاملا نم نوك "نا هلئاب ذوعأو نيمدانلا

 يلا ةمادعلاوةرسسلا ليكطمفاو ريشا "مةماهاي لاق ةب وتكلب رددع يلدجت لبغ مد ه آن ليباه

 مق هيل هيلع دما بات الا بام هبتذ الاب هتاىلا تاتدبعنمسيلدب "يعدم لزنا ايف تأرق
 - دقف كلم ار عراف دانف هبيفرم أ اميتعاس نمت لءتف نوت دعم دصاو ًاضوتف
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 أوت 27 د هموق نه نم ند عيهدج يدوم عم تدك دالوحادي دجاسهلل تر ر#: ءامسلا نه |

 ناكملاب تفقسوي عمتمنكو بوقحيل ا اراو*: تك و يفاكيأ وميهماع كب ىتحدموق ىلع هتوعد ىلع

 نم يبدع نارمع نبىموم تيقل يناون الا هاقلا اناوقيدوالا يف سيلا !!تكون نيمالا

 هل ارق اف رمنب ىسيع تقل يفاومالاسلا ين م هنر قاف رمز ىسيعت يقل تنا ن ١لاقوةاروتلا

 ا ا

 ا
 ل لسرات لاقم> داسلا ينم هئرق أع ١ دقق تيقن !يفلاقف رع , ىبسليع تدي 1 ين اوم السلا هنم 1
 | كيلعو ايدلا تم !داممالسلا ىديع سو لاف كبت هيذيع سو هيلعهللا لص هللا بكوسر :

 يل نارمت نب ىسوم لعام لل امفا هيأ لوسر ايلاق ةنامالا كناداب ةماهاي م الا |

 نو ءاستي معو تا السرملاو ةعقاولا تمقو اذا وهيل للص هللا لوسر هلت *ةاروتلانم ١

 عدتالوةماهاي كتجاح أديلا عقرأ لاقو دحأ وه لقو نين طوعملاو تروك سيجا أذ 1و ا

 وه يح ايردا تسلفأتيلا تييايإمدياسلا للصدللا لوسر ضبتف رم نبا لاقانترايز ا

 | !اذههور دقو لاق فيعض هنأ الا رابكلا هنع ىور رشعم وبا !يقييبلا ىلاق ٠*تيم مأ ا

 | كلذ هلقن دعب صئادخلا ي يطويسلا ظفاخلا لاق ٠ هنءىوقا اذه رح هجونمثيدحلا |
 ٠ نيب وقعيزع سول اج ني زها دبع نع لح ةكرب نيد قيرط نمو هجر او
 نبا_:رع يناسارملا ءاطع نع ةداوسنب ىسع نعي دادغيلاحون نب هّللادبع نعبعك

 نب كلام نع يراصنال اهلنا دبع نب ده ةلسيبلا قي رط نماضي ا هجرخ اوه هب رم نع سابع ِ

 هب سنأ لع ناهطنب ىسع نع ينصوملا ءاقرزلا ي ا نب دي ز قي رط نمو سنا نع رانيد
 «أ ير مهيأ مشاه ىنب ىلوملاص نيد مح يبث دحدهزلا دئ اوز يف دمح نب هللا دبع هجرخاو + هلوطب

 : جرخاو »*#« هب سنا نع رانيد ف رب كلامأتت د يراصنال ! هنا ديعنب دهم ةلسوبا ىثدح

 || هعيشف هعم بكرا يالوميللاق لحرا )ف زيزعلا ديعنب رمعانب لزن لاق دش ار يبن عقييبلا
 ٍْ بكر غاهار اوواعاهتفرمع __لزنف قب رطلا ىلعةحورطم ةتيم ةيحب نحن ا ذافداوب انررف تبكرف



 رمح لاقفادحأ رن اذالاعت وابي اتشتلافق خيار اي لوقي فغيم فتاهاذا ريسن نحت انديف

 اقرملا ام انربخأ ربظيال نم تلك ناوتربظالا رب اقب نم تنك نا فتاه اهياهلئاب كلل ' أساا/

 نيتومتاقرحاياموياهللوقي ملسو هيلع ىلص هللا لوسر تععس يفافا ذك برتسدينلاةيلسا لاق

 لاق كسري ,تنانمو رمح هل لاق ذئموي ضراال ا لها ينمو م ريخ كتفدي ضرالا نمةالفب ْ

 | رشأ رمع هللاقف تاككلا اذهي لو هيلع هلا ىلص هللا لوسر اومياب نيدلا ةعستلا نمانا |[
 آ اوروانقرصت او رمجانيع تعمدق من لاف سو هيلع هللاىلصإ هلا الوسر نماذه ت عع“ تنا

 ذا ضرالا نم ةالفب ةكملا يشم ريزعلادبع 2 رب ماهيب لاق ةديسا نع قييبلاهوحنب |
 | ليلق ف الخ اهيفو ةصةلارخ الا اهنفدو ةقرح يفاهماواملرفخ- رافت ”يلءلاقفةتيم ةيح أر
 كلاتلاب الإ ١

 ناللصق ةيقو ملسو هيلع هنا ىلص هل قوما ءايحأب ةقامتل ا هت دتارجعم يق |

2 

 لوالا لصفلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هن امنهاجاو هيوبا ءايحا يف
 ١ تنم آف يعايل ايحاعير تا ألاقفارورسم عجر مهنا ءاسامب ماقانب زحاب ينك نوححملاب أ ْ لزن سو هيلعمتلا ىلس يتلا نا اهبعدشا غر ةتئاعنع دنس يفاربطلا ىور بهاوملا لاق
 ٍ هلنا ىلص هللا لوسرانب عاهتعمللا ى درةشت اءتلاق ظفلب نيهاشنب صنحوب !هاورو اهدرمتيإ
 ٍ ف مسيتم حرف وهو" داعمايلم تتكفريعبلا بدج ىلا تددتساف سقس اريج اب لاقق أ 'أ لرممأ دن كبل تيكبفرتخم نيرح كاب وهو نوحملا؟ ةبقع ىلع يإ رش عادول أةجح سو هيلع 1
 اصيأ ةشئاعتيدح نمىور اذكو ينثدماف اهايحاف اهييجين اي رتل أف يعاربقل تيهذ ا

 1|ىفرة شتاء نعريب زأا نيدو رع نع يليهسلا ىور هانم /تحمل او هيلعمللا ىلص يوب ا ءايحا

 ميتا مدبانم اهدلاايحافديوبا ىبحيناهب رل اس لسو هيلث لسا لوسرنا اهنع |
 ثيدحلاا ذهةمالا ءال رع لج دقوام مئايحا تي دحر كد دعب بهاوملا حرشيف يفاقررلا لاق |
 لاقو *اهنيب ودنبي ضراعت العا ,نعرخ أتم هنا ىلعاوصنو هفا احيا دراولا تي داحالل انعمان |

 نم داو ريغ هحمص لب فيعضريغثي دخلا ناةي زمملا حرش يفوهدلوم يفرج نب !باهشلا
 0 لاقو ظافحلا

 يرابلا ابا مركلا بلا اهايحأ همأو اد يتلا اب ابا ترا تعقيا
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 ا ”راتخلا ةماركحص كتف - ةلاسر قدصب ,اديش هل تح

 يراعةقيقملا نع مفيعذلا وهف هفعضب لوقي نموثيدحلا اذه

 | هيلعدييأمالسأ يور اذكو حي دعب وهيل ىلصدما مالسا يور يناسطتلا لاقو

 | ءالملا نم ريثك ف لادقو لو هيلعهللا ىلص هل افيرشت توملا دعب اههالكو مالسلاو ةالصلا
 نعم ازجو هللا همر طولا ظفاخلا الو ومسلا لسديربانا نولتتس تان 1

 | ةريذك نيهاربب امهتاجن اهيف تدت |تافل وم ة ل كلا ذيف فلا هنا ء از اريخ نيطسملاوماللسالا |
 اهنم ةثالث ىلعتعلطا دقو» دوحملاو دوق لهأ نمكلذ فالخعز نم ىلع ريكلا ماقاو ا
 ةماقألاو هيلعلا ءاب لايف هيلجلا لبسلاو لسو هيلع هللا ىلص نطصملا يوبا ةاجينافنحلا كلاس ا

 مجح يف امهتمدحاو لكيناعأ اوما يناب راقتمنالوالاهيربلا ريخ ةبسن يفهيسدنسلا |

 هفيل أت رح أتل يناثلا صرخت ىلع ترصتقا ينكلاههجربك ل والا ناك اج روابي رقث ةقرونيث الت |
 ا ةرابعب ىلانلا فصنلا نمل لقولوالا اهفصن وهو ةماقملانم» 3 مراي امرك ذأ ممءةرابعرصقاب

 يفدتنلا فلم سداس اذه ههيلخلا ليسا ل واي ىلاعتهلنادمحر لاق فرصتنودب ملوملا |
 ليبسلا » لبس ىلعامهتاجت هيجوت ةمالا نع لقبو لسو هيلعدناا ىلص هللا لوسر ع ”دلاو ةل اسم
 ملسوهيلعهللا ىلصددلاوناف نسلا ةتادحيف اتامدقواصوصحةوعدلااميغلبتلا.هنا «لوالا
 هناةوعدلا هغلبت ملنممكحو نيرشعلادودح يفت نام هئدلا وو ةنس ةرشع ناو ر معلا نم شاع

 ا ةرتفلا لها يف درو دقو ةرتفلا لها نما ها «يناثلا ليسلا»ةدجلا لخدي وبذعيال وايجلن تومي ||

 ]| لخ د ىمع _:ىمو ةنملا لخد مهتم عاطا نف ةمايقلا موي اونحتت نا ىلا نوفوقوم مهنا تيداحا
 هيف نحتاوف هيلع ىثسم هنا ممضعب نحر نبأ لضفلاوب رصملا اظفاح لقن ليبلا ذهورأتلا ١

 ميبرقتل ناحتمالا دنع وعيلطعي نا ةرتفلا يفاوتامنيذلا مهلك ملسو هيلع هللا ىلص هناب | ايئظلاولاق

 اًدهو هبانعأ قح مل و هياع هنأ يلد هلا هايحأ هيأ نأ« تلاتلا ليبسلا» ل وهيل هنن ايل لص هنيع |

 كلذبدروتيدح لا اوددت أو تيدحلا طافحو مالا رس ةريثك ةفئاط هيلا لامليبسلا
 | مساقلا وبا ظفاحلاو يدادغبلا بيطخلا ركب وبا ظفاحلا مهتم ظافللا ةئالا نم ريثك هركذ
 ظفاحاو يبطرقل مامال او يليهسلا سساقلاوب ا ظفام او نيهاش نب صفحوب ا ظفاحلاو ركاعنبا

 نع هلقنو سانلا ديس نبني دلا عا ظفاملاو ريدألا نبني دلارصأن ةمالملاو يربطلا نيدلا بح
 نيدلأ رصان نب نيدلا سه ظفاذاو هل ملخن يف يدغصلا حالصلا هيلع ىشمو علا لعأ ضعب

 رج نبا مالسالا خيش طخ ايتف يلع ضقو هنا ٠ الضفلا ضعب يفربخ اوه هل تاببأ يف ينشمدلا

 -وهيلعم ا ىلص هنا ثيدح هاري ادعبفتألا ضورلا لئاوا يف يلييسلا لاقو«اذهباييف باجا



 أ زجل سبلو ء يش لكى لع رداقهتاوهصئامامه متاما دباس اق هلامهايحامهي وبا يبين هنرلأس
 هيلع معني و هلصف نم ءاش او هصخي نأ لها مال لاوةاللصلا هيلع هيبنو ءيشنعدتر دقو هتمحر

 ,إ فلاخي اج ةدراولا تيداح الا اًفسان ثيدحلا|ذهةمئالا ءال 'ره لمج دقو هتمارك ن مءاشامب |
 | هيلع هذا ىلص يبنلا لئاضف يبطرقلا لاقو ءاهنيب وهدبي ضراعت الداهنعرح تمهنا ىلعاوصتوكللذ |
 5 ايهوايحا سبلو لاق همرك ًاودب هنن هل ام ذه نوكي هنامن يح ىل !ماتلوىلاوتث لزت ملاسو |:

 ١! هلتاقب هرابحأو ليئارس ١ ىنب ليتق ءايح !ناارقلا يدرودقداءرشالو ال ' ةع منسم هامه ءاعاو ['
 ا امتث أذاولاق لو هيلعمّثا لصاسيين كلاذكو وما يحيمالا سلاوو اصلا هيلع ىىسعناكو ٍْ

 ١ امهنا «مأرلا ل ايبلا» سو هياعهشا ىلص هتايصقو هعمارك يداي زام ماها داع ذايحا عني

 لهون نب ةقروو ةدعاس نب سقو ليع ن» ورمع نس دي ز ناك م مارا نيد ةيميدتلا !لعاباك :

 | لاهينالا نيدلارغ مامالا دل ايلا اذهىلا لامدقو مريعو هنعدتلا ىمر قيد صلاركب واو د
 ا | صرلأ ىحتن اديحوتلا ىلعاوناكم اود الل علاهيلعمد ا ىلأب ملأ ملك ل- وهيلع هلأ ىلع و ءاب آن

 | 0 ياا واكل سم يفاتلاو لوالا ل ايلاكلالاي ب ةيلك اليس

 ىلا عاو 7 1 00 نأشلاأ ذهي تنل ملا كلا نماهر ميغو ني روك ملا ن يباتكلا ىلا ١عجريلك هل ادالا طبع
 ا نم لوسر 'ميكءاج 0 هةصيأم ةلععجلا دعب ة ةيبس لامس ماةماقلا  طويسلا طعفاحلا لاقو :
: 7 ِ 7 َ, 
 3 0 يا ساس هاش د 10
 ْ ١ 7 يب محرر فورد كم ماب كيل صير رح متنعام هيلعوت رع مست 1

 ' دجال هللا قلح * ايسو ابسح ماكاو 3 3و اناذقلطل اريخ + ”ىلج هناهرب و + للعدردقأ أ

 | بكرسي لدجت مد" و ءايسال ا يبن عج و نير ادأا يةدايسلا ءاطع ءاونيبوكلا ا

 م ع و رخ مالو هنأمريساو»* هيلع ب اتف دهب لسوتو* هتايصدوه دنع هتي رممام العا سرعلا ىلع عمأ

 نأ

 #ع هبدأ هي زم نماه كيفأنو هقاوس ا

 ءامو نيط كيسدعب مدآو  امدق مدقلاب صخ يب
 ءايللا ىباو ايلا يودوجي يسار نم ادجلاب ميكا ا

 نماهنم عطقب ناهل نذاو# هدخلا هككم هلا ن نا يلازغلا ركاب سوديلملا لص سئاصخ نمد ا
 سندلا نمو ءابأآ اظفحو*هناشل اهظعت بسلة راهطب هصخو#* هنم كذب م مظعاو ءاشام ءاشي ا

 ثيدح يف ملسوهيلعما ىلص لاق اك * هنامز لهاريخ هلوص' نم لص لكل جو #«هداهربل مث
 نمتلك ى تحا نر قف انرق مد ؟ ىنب نورقريخ نم تثعب* هيف نممرودصب مطقي يذلا يراحبلا
 هللا لزيهل *ايسحم | و ارمءوايت كسقتاانامالسلاو ةالصلا هيلع لاقو* هيف تنك يدلا نرقلا



 ىلاعت هللا همحر يريصوبلانيدلا فرشماءالا لاق * ابأ كريحو اسنن مريخ انافاهريخ يف أ
 مركو فرشو لسو هيلعهللا ىلص يبنلا بطاخيهتي زم يف

 ءام مقالا موك تمم عزك كنم دوجولا ادبو ا

 لا امموجت اهتدلق مالح العلا بسحت بن
 ءايمعلا ةميكلا هيف تنا  راشنو ددؤس دقع اذيح ا

 * رجح نب لضفلا يبارصعلا ظفاح لوق * رردلا هذه ثالس يف مظنيو ْ

 لواطتملا رصقيلف ف مدع نعف مشاهل أ [نم راخملا ىدملا "ين

 قرونلا كلذ حسي ماعيلاب مد ؟قلخي نا لبق ىلاعت هلا يدي نيب ارون تناك اشي رقنادرودقو

 ةميركلا بالصالا نمينلقني لزي مل ياسو هيلع مللى لص لاق *«هرحاملاةردلاوهو مد بلس
 سابعلا همحمدشاام#سانئتسالاب كلدلدهتي و*هرهاطلاماحرالاىل

 قرولا فصخي تيح عدوتسم يو لالظلا يف تبط اهلبق نم
 قلع الو ةفسعم الو تنا رش الا دالدبلا تطبه 5

 قرغلا هلها» ارسأ محلأ دقو نيفلا بكرت ةفطن لب
 قبط ادب ملاع ىبقم اذا محور ىلا بلاص ::رم لقت

 قطنلا امتحن ءايلع فدنح نم نميهملا كتبي ىوتحا ىتح
 قفالا كروش تءاضو ض رالا تقرشا تدإو ال تناو

 قرتحم داترلا ليسو رولا يو ءايصلا كلذ يف :ضمض
 ناالامبعسوامل هوك ر داولو* هورصني وهب اونم ري نا مث ءاج نا نييبتلا ىلع قاديملاىناعت هّلاذحاو |:

 مقالا هككدلملاو سنالاو نحلا نم+ هفاكق للا عيمج ىلا هلسراو# هورقوي وهوررعي وهوعبتي |

 لسرم وهيكبسلا لاقو+ر مااورحملاوتاناويحلاو تاداملا هتوعد يثلخدو يزرابلال اق

 هتلاسرب نولوعشمو# هتما نم مهلك م هاو ءايبنالا عيمجللاق*ربغوممالا نمم دقت نم م لك ىلا :
 ءايبنالا اهبت ءاجيتلا عئارشلا عيمجو»# هتعيرش ىلع نامزل ارخأ يف ىسيعيق يكل دلو*هتوبنو |
 حعس داكتال يتلا ربخلا مامالا ك اذدررقا ذكه هيلءةمدقتملا ةنمزالا يف هماكححا بمال |

 لوقهقفاوي و*راضالاب سدنسلا ىلع رم نأ هقسس القتسم اغيل أتهل درفاو*# راصعالا مريظتب

 يريصوبلا فرشلا
 مهب هروث_1 رم تلصتا امناف اهب ماركلا لسرلا ىلا يآ لكو

 ْ تنك الا ناتبعش ب مشتل * لال *اب ذهم فطصم ةرهاطلا ماحرال ىلا ةبيطلا بالصالا نم ىنلقني أ



 ملظلا يف سانلل اهراونا نرهظي اهكأوك مح لضف سم هئاق
 ١ ميدلا نم انشروا رجلا نم افرغ سقلم هللا لوسر 2ير» ميلكو

 محلا ةلكشنموا ! ةطقن نم مدح دنع هيدل تكروثقاوو

 تاويملام صئاصخلا نم هان او جمل جافولا تازجصملا نم سو هيعمل ىلص هيدي ىلعمشا ىرجاو |

 لاز امو+هيوبادي انم [ىتحم ءايحا+هيلا صئاصخلاو تازمصملا نم ىدسا امن ناكوت#هلبقايبت
 هنولعجي وخ نوري الو سادلا نيب هتورشني و*« نورس هب وريخلا اذهن ووري ثي دحلاو علا لحأ ا

 فعض 2ثراأ نوري و* تامركملاو بقانملا زيح يف هنواخ دي و تازجملاو صئاصخلا دادعيف
 يف ةُمالا تج رح دقو*ربتعم بقانملاو لئاصفلايف نيل امداري أ نأو«رفتغمماقملا اذه ي هدانسأ

 * ىذاحالو هتيترىلا لديملامداريايناوحاستو اذه _:رمافعض دشاوهام بقانملا باوبا
 لئافف نرا يبطرقلا لاقف* هي زنتلاو ةئربتلا نم هيفاملهوضتراد# هيجوتلا نم عاوناب هوهجوو
 نوكيف *«هتافو تقو ىلا عباتتو# هتاممن يح ىلا ى اوت ل زتمل هصئاصخو لسو هيلع هلا ىلص يبنلا
 سانلا ديس نب لاقو# القعالو اعرش عنتمهامهؤايحأ سيلو*الصمدب هم رك و هناا ما صفامما ذه
 يس دعاص#هينسلا تاماقملافايقاد لزي ملل سو هيلعمللا لص يبنلا نا ملعلا لها ضعب ود

 تاماركلا نم+هيدلهب هصحاج هفلزاو# هيلاةرهاطلاهحورهلنا ضبق ناىلا *«هيلعلاتاجردلا
 ملنا دس سو هيلع ىلصدل تلصح ةجرد هذه نوكت نازئاجلا نف *هيلع مودقلانيحرما
 ظ ظفاحلا لاقوضرامتالف كلدل ةفلاخلا تيداحالا نع رخ أتم ناميالاو ءايحالا ناو نكت
 يقتشمدلانيدلا رصاننب نيدلا سعش

 افّور هب ناكو لصف ىلع لصف ديزم يبنلا هللا ىبح

 افينم الفف هب فتراهيال هابا اذكو هما ايحاف
 اقيعضدب ثيدحلاناكنأاو  ريدق اذب هلالاف زف

 هنأب :هددسو هقيرط دبمو*هددشو ءاوقوودماو*هدكاومديشوم ديا نيطاسالا ضعب و

 انيبل مقو الا ةصيدح وأ ةرمم* ين تري ملدنا *ايلك ةمال اهياعتقفتأ يتلاةداعلا قفاو

 نوكي نأ دي الف *روبقلا يف قوملا ءايحا مالسلا هيلع ىسيعيقو أ دقو+اهلةم لسو هيلعمشنا ىلص ||
 هللا يلص هل عقو ناك ناو*روث أملا نمرهتشا ايفةصقلاءذهالا ىسلو هريظن سو هيلع هللا ىلصدل

 || برقا نيوبالا ةصقناف* عاذجالا نمةبشحلا نينحو#عارذلا قطن طمث'أ اذهنم اسوهيلع ||
 || ةدعاقلاب ىوقيفيعضلاثي دحلا نأ * هررحلا لوصالا نمو#هلك املا, بسناو#هلئاملاىلا |

 || محا .بكح ناوعو*اكل سس او «اكردم ىوق اوهام ىلا امهت أش يف نوققح بهذو*هررقملا



 امعم#هرطفلا ىلعدلوي دراوم لك داعوايعد امنا تبقي ذا كدرتفلا لها نمتوعدلا قلبت نم

 فوقولا ايهرمت عسي مف*باقحالا غلب نمنساغلييلو#بابشلان اب /يفاضبقأمهنأ نمد دضعي

 حاحص تي داحأ ةرتقلا لها ةيورو دقو*راغسال اب اهتع صحم او« رابحالا نمرابخال ا ىلع

 عاطا ةداعسلاهلع تقيس نقد ناي دملاث الملا يدي نيب * نامتمال ا ىلا نوفوقوم مهناب + نأسحو

 هغليتىلنمةدعاقت ًاشنانه نمو*:ناريدلا لخداو ىصعةواقشلا هل تقيس نمو* نانجلا لخدو

 ١ رع اوباجاو#هودق يرعشالاو يعفاشلا نيمامالا به ذه هل نمهتاجن لع قبطا و#هوعدلا

 *ممنملا ركش ةدعاقاهيلعاونب يتلا ةل دالاب ةخوسنماهناب+ لسم مسيح“ يابضعب يتلا ثيداحالا

 السر كمي َنيْد دعمك امو ىلاعت هلوقاهتم#الوصا لي زغتلا نم كلذ يلعاودروأ ادقو

 "نم باّذَعب ب ماكلحأ انو و ىزجيالو ةثعبلا لبق دحاا بذعيال هما نابي يف ىلاعت لاقو
 سوس اس هن كاس ساسها م سن سر

 بى رخو لدن أقم كاي" ميقا وسراتيلإت ْلسْرَأ الل ًانراولاقله لبق

 مب ةَبيصم ةبيصم ميصت 7 ترأ آل لَو نيبملاباتحكسصلا تايآ كالتمسط ةروس يلاقو

 دوو كييف ١ انبلإ َتسْوَأ الل اًنبَر اولوقيف ممأ تمدق

 كلم كبد َناكَمَو + نوملاملا ل دعسا هب وةروسلا هيف ىلاعت لاقو +َنينِمدرمْلاَنِم

 الإ ىرقلأ يكببم 5 مو اتاي يميلون الو سر اهعأيف تي قح ىو

 ل نأ كلذ *«نولقاتلا لاق هيو لفاغلا فيلكتم دعيف ىلاعت لاقو + ن توملاظابلهأ و

 وهو ةروسلا هذه يقىلاعت لاقو * ن وافاًغاله أو ملظب ىرفلا كلبم كبري

 اك 5 وانلبق نم نيتقئاط لع باحسن ل زن ام اولوَُلْنَأ < نيلئانلا قدصا
 اتكلم امو * نيملاعلل اهيبنت ءارعشلاةروس يق ىلاعت لاقو «نيلفاَلمتساَرو 2

 رافكلا رذعل امطق ىلاعتلاقو *نيملاظ اك امو عر أ ةنورذنماهلألا 3 ب رق نم
 ده

 الا لم انجرخ ا ابريق ٌنوخرُطصي "رهو +ريصن نمرالا يف نودجيال يح ْ
1 



 اهيفدروي ن انعاهترهشب د ةينش سم 0 ا و

 لَو ىلاعت هلوقوعو# ىرح وهات نيكرشملا لافطا بيذعت جا ذهريظنو + لوقنلا نم

 نعدححسو كاملا ثي دحدي حول ام محي جر ذتلا اذهلعو»# ىرخ ارو 00 رع
 ( امييف ينعيطي» ير امهمل أسلاف هيوبأ _ظلع لكس ملسو هيلع لص هن هنا# دوعسم نبا

 +هعافشلا ماقلا تللذ يامذ وجري هنأ ملسو هيلعمشا ىلص حواف * ىومحما ماقملا مئاقل يناو

 | ايف رمت للا تيدح ىلا كلذ ىلعو + هعاطلل نامتمالا دع قيفوتلا ىلا الات سسلو

 أ( يل حاو يمعو يماو ينال تعش ةمايقلا موي 12راك أذا * هيورملا دئاوملا يمات هاور
 يملا لو أثدقو *هيدعلا ههلح نبا وهوةعاضرلا _:ىمهوحادارملاو* هيلهاشلا فناكا

 ليواتلا اذه _:رىدبالو + يك م يعتلا ي ةءامش ابا لع#مع قح يي يربطلا

 ليجصتلا ةياغيرح ! كلسميزارا 'ىيدلا رخ ماما ثالسو+ مسيل وةتعبلا كر داهنال هقح يف |:
 || هدادحا لرا دازو*ميهارب ادي موديسونلا لعاناكبامن ميكر شمان وكي ملا بنا لاقع# ميطمتلاو |

 ىلع لدتس او*كلاس ا موقا يديحوتلا نمد رككاهكاذك مدل !مهلك ملوهيلءهللا ىلص |

 ١ ىف َكْذَعَو' و 2 يح كاري ,: لل 1 *نيد اعلا نيعةرقوهيدلال ايزمعلا يقام |

 لة دقو * سرك اكل اة فص ك ذأ اذهث ع "رشملا امن [ ىلاعت هلوقب واع سس دجاسلا ا

 ينبدي- دادجا لاوحاتي رقتسادقو#ىب رهاطلا ب الص! نم لقا لال مهين لم ١
 نأ دز اممم * يشكل كل الاي أ نب ب نور رع امن ره نيقيب نينعاوم مهتدحوف# ىب 1

 ١ دقو «يما | ىلع مالا فلسلا نم ةعاج هب لاقوءامال ا هجر أك همن اكَن او ريهارب هلا اك

 ١ ١ م
 | م ! سانلا أ ناك لات لوتس مدد دجاج مس ونوم ان ..نكيإ ها رأت الاتصم

 لاء السالا ىلع اونازي يدير نادت ناقل فو ويا
 أ ثي داحالا صعق برملا اماو#مانصال اة دابع ىلا ماعدف ناعك نب سوك نب دورفمكل منا

 ا ا ا _ وار لكل هريغو يراخبلايف

 مسوديلعشا لص يبنلاء ارو*ماهأرب ني دريغو*مانص الا ديع نموا وهف* يعامل رماع |



 1 دمع رابخالا نم ةدعيف اهونودوتلمللا هذه لع» ءالملا صن دقو*رادلا يف هيصقرحي كلذسسب

 لراندعناك#ريسلا يف هلدجت ناب ريدجوهو سايعنيأ نع هخي رات يف بيبح نبأ جرخ دقو

 فنالا ضو يو*«ريخب الامورك ذ ذك الق ميهارب ١ ةلم ىلع دسأو ةعزخورضموة عيب رودعمو

 يارل نب" بعك نا معن يال ةوبنلا لئال ديفو#انايب !ذهكيهانوانم وم ناكهناق سايل اويستال
 انالعا دشني ناكو يبلاب نايالايهدلوىدوأ

 !1 انالذخ ىلا يشم شيرق اذا هتوعد ءاوجت دهاش ينتيل اي
 اماو+ مزاج لقتب نييناخلا نم مهنم دحأو يف رفظا لو# مش ثاهو ف أتم دبعو يصقو بالك" اماو 1

 يف هلوقب «ليبقلا كئلوادبشتسا دقوترتفلا لمأ ن مدنا هيشالاو ىالخ هيفقيلطملا دبع

 ليفلا باصصا ةصق |
 كلالح عحتماف هلحر عتسمي ءرملا نا مهلا

 علل ) ؟مويلا هي دب اعو بيلصلال !ىلعر رمصت أو

 للاعت 0 1١ يرد ْق و 0 ةسيع م ب كايفسو 0 دقو

 نمو َة املا يقم يلمح ابر هلوقي #ءاوالا ماعلا وهورذخملا نا ريش أ

 دهاجتو سايع تسب ا نعدروو*:هللا نودبعي سان ميهاربا ةيرذنملار.نلع لاق يي رد

 ين لازي الفديحوتلاو صالحالا لاق هبّقع ف 28 محو هلوق يف +هدقحن دهب ةداتقو ا

 يشمدلانب دلارصاب ظفاملا لوق نسحااامو*هدبعي وهّلثادحوي نمدتي رذ

 انيدجاسلا ءابج يف ًالأالت ايظع اروبا دما لقتت
 انيلسرملا ريح ءاج نأ ىلا انرقف انرق مهيه بلقت

 |١ +باضصالا رودص تحرش#هلهاوموجنو ةرفسم رودب ثو *هلدالاولوقتلا ةصالخ هذه

 | ةيسددسلا ةماقملا يفهترابعتهتنا * باهساهن ودل ةريبظلا يف سعشلا قارشا تقرشاو

 | ركنأ نم ىلعدرلاب يناثلا فصدلا لغشو هلك دوصقملا لج ىلع لقتتملا لوال اهغصن يشو|هفورحب
 || ظانلا ترا كشالو هلوق هنمهلقنب ساني اهقاهدارياينانل ةجاحال ةدي دش تارابعب كلذ

 || ىسع ةعبرشروث ددعب ناك نم ةرتفلا لعاب دارملا نأين+هيصفايينايموج هحي رص ثيداحالا
 1 5 ل ساس <

 اج دق باتكلأ له أ (ي ىلاعتهلوق نمرهاظوهو#*ريدملا جارسلا دمعانيبن ةثعب لبقو



 د و

 | ردت نم ا6ءاج اماولوُقت نأ لسْرلأ نم م رف لع كح ني وست
 دعب وهو هنعهتنأ ىهر يفاشلا صن دقو لاقت + ريِذَنَو ريش "يكءاَجدن دف رين لو

 نمدجوأ ذاف#نيصلا* اروموق موةوعدلا غليتمل نم هنامز يف نا ىلح#«نيعسلا نم نيتئاجم ةشعبلا

 يتلا ةيلهاجلا نمزب كدظاش#ر فاو نيدلاورهاظ مالسالاو ةدس يتئاجاديبن ةتعب دعب ةوعدلا هشلبلال

 ةوعدلا غولب لعرأ دملافةلمجلاب ولاق*رفاكّل ك اهيف لغو ضرالا قيط لهجلاورفكلا اهيف< مع

 ةرتفلا نمز يف ناك نمو*اهدعب واةيدمحجملا ةتعبلا لبق ناك ءاوس جان وهف هغليتمل نمئاهعدعو
 دحانيب هيف سيل عام أ لحريحال ا مسقلا اذ هو+اهدروداتعلا ىعرص !اذارانلا يوهف هتغلب و

 روذعملا وهف هلوسرو هللا هرذعن قم حرش ي يونا هيلاراشا ي دلاوهو# عارن قلحا نم

 ةلأسملا هذه سم حرشيفايفالا ركذ دقو د#ب مركسم نم 0 امق م١ و نمو

 لسري منيدلا لسرلا ةنمزا نيبةنئ كلا سالامسةرتفلا لها + لاقو كح اوههن او اهيفبنطاف
 يبلااوقملالوماللاهيلعوسعمهيلا لس ريل نيدلابا ارعالاكيناتلا اوك رداالو لوالا مهيلا
 لوالاءماسقا ةثالتبلاطيلان ليقع رك ذامف ةرتملا لها حيلالا يا لاق لسو هيلعمنا لص

 ةعيرش يف لحد مأ ل يفننب ورم نبدي رك ةعيرش يف لخدي ملءاوس هتريصبي ديحوتلا كر دا نم

 الوةعب رشهسنل ركتب الو ةعيرش يب لح دالودحوي+ملو كرشي ل نميفاتلاو«مالسلا هيلع ىسيع

 منو كلل ذك اكن م ةيلهاملايوهعيجاكراتولك اذه نعةلفغ لاح ىلعهرمع يقل ابانيدعرتخا

 لدبو دحويملو كرد !نمتلاتلاوه دقي رطانررقا5 مطقال نيب_ذ ذعمريغ مو*هقيقح هرثقلا لها
 داح - ارابحإ ابنأب باجي وا ديب ذعت حم نم لمحي مسقلاا ذه ىلعو مرحو لاش هسفنل عرشوريغو

 جارحا بجي للا لهأ نم نم رح ٌ - رم ضعب دازو* هبي ذهتو هريرقث ماك عاقل ضراعتال

 م تماو*ماقملا اذهيفابم سن اتي رحارات؟ |تدرودقو*مسقلااذهنمنيفي رشلانيوبالا
 لاو

 كيطي َفْوسلَوىلاعت هلوق يف سايع نبا نع متاح يبا نباهجرخا م مارملايف اسنزكت

 اذهبو رانلا هتيب لها نمدحا لخ ديال نا لسو هيلع هنا ىلص دمءاضر نم لاق * يض"“ قشر

 ل ريصح نبنأ رم تي دح نم هريغوةوبنلا فرش ي ديعسوب ا هجرخا امو* ىغقي مومعلا 1
 ظفلل مومحو# كلذ يفاطعاف يجيب ل 5 نمدحا رانلا لخديال نا يبر تل أس «كلاسملا عوفرم
 اذملو »+ رع نباشي ي دح ليقةماقملا لئاوا يف هيلاانرش أ امههيجوتو*ريتعم لاتحالاهقرط نأو |

 نم مهلك هلأ اينطظلا+رشالاولوصالاةاعارع نيب اعماج الوف*#رجحنب لضفلاوب ارصعلا ظفاح لاق

 و ا عع مي
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 بح انكولو*نانجلا يف لسو هيلث ىلص هنيعمهب ىقتل « ناحتالا|دنعاومرطي ناةرتفلا لها
 كلزنا بلص ىلع رانلا تمرحيفا "يملا هللا جوا اندروال كاس نم ضعبكت ايهاولا داريا
 ىنغةموقلاةل دال يف ناد* ذا ذؤرالو الب او هبرطقس !الو+ اذه لثج تحاال ينكل + كال ناب. و
 ظفاحلا مالكه تنا* متل [لطب هامل ارضح اذاو موجفلا نع ىنغاردبلا ملطامبمو* ملكت هيفءاونع

 ىلسو هيلعهلثا ىلص ءايبنال اديس ح دم يف ءارغلا ةبيط يتي زمه يف هتلقام نسحا امو» يطويسلا |
 ءاشحالا هعيبو هوباق تس نباومو يبلا مآ تنام

 ءايحالا اذبح نيدلا فرش ازال ريدقلا اهايحا م
 ءافنح وأ ةايح وأ ةرثق كش ريغ رم نايجان اهو

 ءامّوللا دطقستلو انعم سانلا ماركصو امهنع هللا ىضر

 ءاعقر وا لريدلا يف عيقر الا امهتاجت يف باتري سبل
 ءاجنلا هنم هيدلاو ىلا ام 2 نممسانلل ةاهنلا ىجرت ميك
 ءاتثأا ىتفلا وهو قوقع نع ىعتو سا لماي انتا َ

 ءارب اشاحو اتاح هنم وه اريخ سانلا هنيلكت لاحمو
 ءاعدلا باحو اعد وأ امل هنم ناكام ءاعدلا نوريأ
 ءايْللا روبقلا كلت ايحدللا هل باهتساو هللا اعد لب

 يناثلا لصفلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هلجال هللا ممايحا نم ضعب يف

 ةرب وب  انث دح واح نب هت نب نمحرلا ديعانث دحر فعج نب دمحم ىب هللا دبعادت دح ميعنوبا جرحا |

 نيل هس هيب! نع يراصنالا لهسنبحا ادبلا بمكوياان ابنا مشاه ينب ىلوم مشاه نيدمم
 هللا ىلص هللا لوسر هلا دبع نب رباجا لاقشللاءنب بكن ب نحرلا دبع هيب أن عنمحرلا دبع

 مسوهيلعهقا لس هنا لوسر جي تب ردقلاقوهتأر رع أ ىلا عجرفأريشت ه ةيحو ى ًارف لسو هيلع

 نمةلضفو نجادلا ا ذهال اان امهلئاو تلاق ءيشنم ك دنع لبف عوملانمال اهيسحا اموأ ريغش م
 ىلا اهتلحم اك 0 ايورث متخيبطو تزبخ واه دنع ناك ام تدجو نجادلا تحب ذفداز

 اللاسرأ "يلع مب اخد أ لاقفمهبهعيتاف كموق يف عمجأ رباجاي لاتفرلسو هيلعملا للص هلال وسر

 ا امعيشةدغجلا أي لف فواني حاول تح نورحتل !لخ دواوجر 'رخ موق عيش اذاف نولك اياوتاكف

 بس ماظملا عج هناءاظعاوربككال د ولك ملل وقي لسد هيله يسهّل لوس ناكو اف اك

 حسم



 اا دي 4 3ع

 ا يلاق اهينذا ضفنت تماق دقّاشلا اذامهمعما مالكي ماكل ايمي عضوفةنفجلا اطسو
 ا كلاقانلاهايساف هناا اعدانبذينلا انتاشهللاومذهت لقا ذهامتل كاقن يتا ارم اتستاف كتاشذح

 | مالسالا ىلا الجر مديل وديلعملا ىلص هنا لئال دلا يف ٍقييبلا جرخاو* هللا لوسر هنا دهشا ْ
 | لاقت ءاياءاراف اهربق ينرأ سو ديل هننا ىلص ينلا لاق ىتب ايل يبت ىتح كاب نمواال لاقف |
 | تلاقي جرتناسيبت 2 11و هيلع هلا ىلص لاقف كي دعسو كيبل تلاقف ةمالعاي سو هيلع هنا ىلص ْ
 درو ًاوجايدملا نب يل اريحم رح الا تدجوو يوبأ نم ياريح هلا تدجويناهلنأ لوسراي هلناوال ||

 | هنا ركذف ملوهياعمقاىلص يدا لحرا هنا يرصبلا نسا نع ءافشلا يف ضايعيمماقلا |
 | يبحا ةن الماي اهعساب اها داو ي ىاولا ىلا ىلسو هيلعمقنأ ىلص دعم قلطن ادا دكي داو يهل ةينب حرط

 أ( كدرا نا تييحاناو اطءادق كيوب انا اهلاقم كي دع سو كيبل لوقت يثو تجر هللا نذاي ||

 ناكل لاق ةرع ”نعريسوب ١ جرحاو 1# بني اريخ هللا تدجوام ره يل ةجاحال تلاق امبيلع ا
 | هقاىلسيبنلا نا مساح اذان نم حدقب ملسو هيلعمشلاىلس يلا يق ايبا :!دل ناكمع لجرل
 1 ناهتاوعد'ناديرت 1 وهيلعمملا صيبا لاق كاله هني ناريج اهون هاجم دقتفا لسو هيلع

 باب ىلا كب قلطتيف كدي ذح اي كتباكت ايةمايقلاموي ىلاكلهراوفربصتواكلورشني ||

 نم وم لكلو كلل وهل اقدلل' يبايثالدب يل نه لحرلا لاق تكد ةنجلا ب اوبايانملخ دم ةنجلا ا

 لسو هيلعمتا ليج لاري لمحهن اكمياالا لمقلاب ىثوملا ءايحا هيف مقيم ناو تي دخلا اذهو |
 ا موو مل -وهيلع هله ا ىل اص دل ةزجم# هييحيش هيي نأ هظااعدل كلذ رانحأ وأو هدأو ءايحا ف لجرلا

 ريثكل ةمارك قوما ءايحا نون حدقو ريغ !ذهريحأ لان قي كاذمال اللاوةالصلا هيلع عي .:
 | اذح ةقتاحي تاماركلا ي يأ أيسو مدعب نم ةباوصلا ىملسو هيلعهللا لص هتما ءايلوأ نم |!
 || كءايلوالا تامارك رئاك سو هيلع هللا ىلص هتارجم*ةلبج نماهلكو كلذ نمريتك باتكلا |
 ْ هللا لوسر دهع ياه دلودللا ايحايتلا ةيباصعلاو ًارملا تي دحام ركواو»ةمتاملا يهطسب يف أي ا
 | لاق هنعهللا يفر سنا نع ميس وباو يقبيبلاو ايبدلا يب اب او يدعنب اجرح السوهيلعمشا ىلص 1
 | ىلخعلب دقاملنبا اهعموت .رجاهم ءايمع وجع هتاف لسو هيلع هللا ىلص هللالوسردعة سلا فاك!
 هزاهجب انرماو ملسو هيلع هللا ىلص يتلا هضمفف ضيق امايا_ ضرف ةنيدملا#اي وهباصا نا شبلي |
 ىتح تءاجناهتلعافلاقايلعاف هما تن ا سنا اي لسو هيلع هللا ىلص لاقولسغن اان دراالف لاق
 || تلسا يفا لمتكلنا مهللا تلاقف معن انلقفينبا تامتلاقئامهب تخاف هيمدق ددع تسلج
 الوناثوالا ةديعيبتعّتنال مهللا ةيغر كيلا تجرخو ادهز ناثوال ا تعلخواءوط كيلا
 بوثلا قلاو هيمدق ك ءارح ىتحابمالكى ضقتاامهنلا اوف هل محب يل ةفاطالام ةبيصملاهذهيف ينامحت
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 ا.هتع هللا يشر هما تكلهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضيق ىتح شاعو هعمانمتلو ماو ههجو نع

 | عبارلا بابلا 1
 ا تاعاملاو ماقسالا ءانتب ةقاعتملا ملسو هيلع هلا ىلص هتازعم يف

 نالصق هيفو تافصلاو نايعالاو قالوالا ليديتو

 ا

 ؤ لوالا لدشلا
 ملسوديلع هللا ىلص هتكربي حورجلاو تاهاعلاو ماقسالا ءافشب هقلعتملا هتازجعم يف

 0 ىفش هنا ةفللغم نطاوم يف ل--و هيلعهلثأ ىلص هنع اريع درو دقه هرصح نكميال عساو باب اذه |

 || امباعيتءاىلا ليس اف كالذريغب واهئاعدب وادلفتب وا هسمام ا اهعاوبأ ف الثحا ىلعماقسالا |
 ا دقوةريثك يثو بطلا لعل ةقماوملا ةيودالاا سدهغ دي ملسوهيلعماالا ىلص ناك امريغا ذهوكلاعه ْ

 | يبهذلا طفاحلاو يتلا نسا مامالاكيوبنلا بطلاب كلذاوعمو ةصوسخملا كلاب ءالملااهدرفا |
 ا 1 || هناقلسوديلع هللا ىلص هتلاسر م الءاوهتوب لئالد نماسي اوه كال ذو مريعو يطويسلا طفاخلاو

 | ةيمآ ةمانيب أشو هريغ الوبطلا نمائيشدحا نمرلعتي ملو كيلو ارقي يذلا يمالايبنلا ||
 ٠ كمل يلاعت هللا نمايلعت هتازج# ةل + سموه كلذ نم لسو هيلع هنا لص هب قام يمص كلن ذك |

 ُ 32 .٠ م 5. ساهم 20005 ا

 ا يف رهماو كلذ نمر هظاو ىج وب ”يحَوالإ وه نإ ىَوهْل نع قطني [مودناجس لاق |
 ةسين ًارقلا تايآآلاب اهفالثخا ىلع لعلاو ماقسالا هتبللاعم سو هيلع هللا ىلص هتوبن ىلعةلالدلا |

 ا

 ا
 ا ءاقشلا نم عفراو عقتاو لك او لضفا كلذ ىلع بترتملا ءافشلاويفامسلاهب ساقي الهيفاحورلا |!

 ل

 | تركذا دجريثكو هو لسوهيلعانلا لص تار جمر هاب نماصي ا ذهوةي وبتلا ةيعدال اوراكذالاو
 || هيطرك ذامعيج نم بج او نيدوكلا ديس ىلع الصلا يف نيرادل اة داعس يِاتك يف اره اوامسق هنم

 اذهوم ال الا ءاودير فكلا ءاد نم هب نم ؟نمللسوديلع هذا ىلص .ءافش هب ىعاواذه ىلع بترتملا

 لوجلا تايظ يف قيرغلا فلجلا ىبارعاللا ناكوماقسالا عاوناهيقا ك اذ نأ مة حصلا عاونا نسحا
 كي ةكلاب قطني ريصيو معلا رونب هيلق ريدتسيف لسو هيلع هللا ىلص هب هنامي درجت هلاح ليت
 | هتكحودلخن مالا لب ةمالا مفتنتومرك د دلي و لعلا يق مظع ن أشمل نوكي نا ىلا قرتي مثلاحلا
 ماقسالا هئافش نمائيشرك ذأ انااهو ءادلا كلذ نءريكأ ءادياو ءافشلا! ذه نم لنعا ءافش ياو

 يوغبلاو نكسلا نباو ةبيشيللا نبا جرخا:لوقاف سو هيلعهنلا ىلص هئاعدوهسم وحن ةرهاظلا
 هلأ ىلصهللا لوسر يللا هب جرخ هاب ناامهنعهلل يضر كي دف نب بديح نع يعنوباو يئاريطلاو



 يفطيلخا لخدي وهوهثي أر رسباف هينيعيف /سود يللا لوسر تضخ رسب بيسات

 يبث دح هقي رطزم يتبيبلاو قا نبا جرخ او #ناتضيبمل هينيع ناو ةس نونا نبال هناوةربالا |
 هللا ىلص هللا لوسر هيلع لفتف هقش لاف ردب موي يددج ببيخ ب رض لاق نقحرلا ديعنب سيح :

 نير مح نب ماع قي رط نم يقهيبلاو لبي وب اوي دعنب!جرخاو* قيطناف هدرودم الو سو هيل ١

 نااودارانهثنجو ىلع هتقدح كلاسف ردب موي هتيع تديص اهنا نامعتلا نب ةدأتف دج نع 5 ا

 يرديال ناكك هلح ار بهتق دحزمخش دباعدهال لاقف سو هيلعمّللا ىلص هنن لوسراو اسفاهوعطقي ||

 القوا هوم داو داق رعرخ دو نمي جرحاوءثيصا يع
 | تليصأ ١ ناملا نيةدانتنيعاهعدئايضررلسانيديز ىعدعس نبا جرخاو*الا همك ا

 أ ميعب وبا جرح او هينيع عسا تن تناكذ هديب سو هيلعدشأ ىلص هللا لوسراهدر ةهدخ ىلع تلاسف ||

 موي يانيع تءيص الاد ةداعت هيحأ نع يرد أ ديعس يا نع ةعصع يلا نيرا دبع قي رطنم 1

 امهيف قزيو امهناكم اهداعاف مسوهيلعهثلا لص يبنلا امهب تيت أد”يِتّجمو ىلعاتطقكردب ش
 دحاموي تبيصا ةداتقنيعنأ قرط :. يفاربطلاو يعنوباو يقهيبلا حرح او#* ناقريتات داعف |

 ميعنوب وباويثأ اريطلاهياورطملو ٠ هيديع نسحا تناك سو هيلع هلل لص اه ورد هتنجو ىلع تعقوف ْ

 ناكر وهيل ىلس هللا لوسر هجو نود يف مجوب ماهسلا يقل !دحاموي تنك اقةداتق نع !ٍإ

 | ايله ملسو هيلعدللا ىلص هلا لوسر ىلا تيعسوي ديب اهت ذحاه يتق دح هنم تر دنا مهساهرح أ |

 ا هينيع نسحأ اهلعجاف ههجوب كيبن هجو قوا؟ ةداتق رقممللا لاقفهانيع تعمد ينك فاه اذا

 ١ فت”م:تراخلا نبى حرلا دبع قي رط نم ىلعي وبا رح او#«كلذك تراصف ياارظنام . دحاو |

 1 جان سو هيلعهلنا ىلص يبنلااهيف ٠ قزيفدحا موي رذيلا نوع تديصاأ لاق هدج صو .ديبع ا

 دار لاق قتلا ديبعن ديعس نع قرط نمرك ًاسعنباو راكب نب ريبرلا جرخاو *هينيع |
 | قاف دنيع تبماقهتيمرف ةرسب لك ايمي لطئاحيفادعاق فئالا موي برح نب نايقسابأ ['
 1 هيلعمللأ ىلص يبنلا للاقف هللا ليبس يف تييصا ينيعمذهدش ا لوسراي لاقم لسومراممتا ىلص يبنلا ٠

 ماخلاو ةييشيفانبا جرحاو#ةنجلا لاقةهجلاف تئشرأوكيلعتدرف توعد تئشن نالسو :

 تقر ديمي ممسب تيدا قدي نعش هن عفادن ةعافرنب ذاعم نع ميعنوب أو يقيببلاو |

 نعيقبيبلاجرخاو* ءيشاهميفاذ ١ امني اعدو سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ايف قصف ينبع أ
 فرشاللا نب بكى تق يف ناكر .وأنب ثراخلان أ بقعملا نبدا دبع يبث دح قاما نبا قيرط |
 || ملسوءيلعمشلا لص هللا لوسر هب هب اذان هولا لج رودس أييفحرجن مفايسا ضب هباصاف |



 دا ,ازيلا جرخأو يم ديئاساب يدقاولاهجرخا اذكو هيقهببلا_تاقءذ“ 3 لفدح هحنرجج ىلع لف
 هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاق هنعهلثأ يضر رباج نع يعن وباو طسوالافييتاربطلاو

 هللا لوسراي تلاقف هلنباب ةي ودب تضإ رع مق أو ةرحجبانك 1ذا ىتحعاقرلا تاذةوزغ يف لسو هيلع
 هللا لوسرانا هللا ودع أخ |لاقوهيفق زف ءاف ستفف نج يع |ناطيشلا هيلع ىنيلغدق ىنبا ذه
 نعام اف ايما تءاجادعجر الف هبيصي ناك امم « يش ديلا دوعي نل كتباب كن أ أش لاقم اثالث

 هتعهللا ضر ءاربلا نعيراخبلا جرخاو د هييصي بتأك امم ءيش هباصأ امتلاقف اهنبا

 رسكتاف ضرالا ىلا طقس هعبب ةجرد رم لزنو عفار ابا لتق ال كيلع نب هللادبع نأ

 ايكشا ملا ًاكتاهحسفابتطسف كلجر طسالاقف لسوهيلعمّللا لص يبنلا تثدخ لاق قاس
 مو لاقرلسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا يضر دعس نب لهسن ع ناخيشلا جرحاو#طق

 اولاق بلاط يبا نب يعنميأ لاق حيبص اا هي دي ىلعمناا تفي الجر أ دغةيارل هذه ”نيطعال ربيخ
 ًاريف هل اعدو هينيع يف لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر قصف هب قاف هيلااواسر اف لاق هينيعيكتشي ْ

 يدهللا تايتعيملانعلوحالا مساع قي رط نم يقهببلا جرخاو+ حجودب نكي ملن اكىتح
 اومخ سانلا عرساف ةرضخرقلاومدق ربيخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرم دقا1.لاقةب الق ة لاو

 رجلا يناذا نيب مهيلع نور دحي 2 نانشلايف ءاملا اودربي يا اوسرقي ناممرءام هيلا كلذ اوكشف

 نمحرلا دبع نع ةفرعملا يف عنو. اءاوروه لقع نماوطشاف اكقاولسقف هيلع هللا مع سا نورك ذيو

 اهوكشف ىلا مهتيشفف ةبكافلا سانلا عقاو هك اوفلا يف ةرضخع يطوربيخ تخت لاق قوما نب
 اولعنف نيتالصلا تريب يلع اويصوناعشلا ي ءاملاا لاو درب لاقف ٍلسو ياعم ىلص يبنلا ىلا
 يعمو ربيخ ىلا تجرخ لاق سينا نب هللا دبع نع يقييبلاو يدقاولا جرحاو* مهتع تيهذق

 اذاف ارامل عقتلاقف سو هيلع هنا يلص هللا لوسر تربخاف قي رطلا يف تسفنف ىلبح و يتجوز
 لاق ديبعيلا نبدي زي نعيراخبلا جرح او+ ههركتاعيش تر ايفتلعفف هب رشتلفولب معنا
 ربيخموي ينعباصا ةبرضلافآب رضلا»ذهام تلقف عوكأألا نب ةلم قاسيفةب رهرثاتيأر
 اق تانف ثالث اهيف تفدف ملسوهيلعهقنا ىللصههما لوسرتست 3 جلس بيصأ سادلا لاقف

 ةبقع نب ىموم قي رط نموةورع قي رط نم ميعنوبأو قهبلا جرخاو#ةعاسلا ىتحاهنم تيكتشا
 مييف ايكار ,ٍنوثالث يف ةحاورنب هللا دبع سو هيلعمث' ىلص هللا لوسر تعب لاق باهشنبا نع
 ةمومأم دف سئانب هلادبع هجو رشي برضفي دوهيلام اندنب رشب ىلا سينا نب هللا دبع

 ماخلا جرخاو#+تام ىتحهذتملوهقث لف هلت يف قصبف ملسوهيلعمشا لص هللا لوسر ىلعم دقف
 ا لاقد دج نع هيبأنع جرشح نب هللأ دبع نب جرشح قب رط نمرك اس ع نباو دويأو
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 هل لص يبلا تلاه يردصو ىعجو ىلعمدلا لاسفيتيبج يف نيدح موي ةيمر ينتباصا ور عنبا ا

 ملسوهيلءهللا ىلصهنلا لوسردي رثا اني ارف يلاعدتقودنثىلا يعجو نع هدي مدل! سو هيلع ١

 نبين لل اديع نعرك اس ع نبا جرح او*«سرفلا ةرغك ةلئاس ةرغاذؤأف هردص نم سماه ى مجتمىلا ||

 : هافشف ينعي هحرج يف مل وهيلءهنلا ىلص هنا لوسر لنسخ نين موي حرج دياولانب دلاخ نارهزا ْ
 ا هذا ىلص هللا لوسر ينكر دا لاقدس | نعم ءاتقيب أ نب هلثأ دبع قي رط نمدعس نبأ جرح اوجمتأ ا

 ١ تدق كيج وعلث ؛_لاقو» رشد ودرع يقذل كرأي مهللالاقو يلا رطنف دّرق ي ذموي لسو .وهيلع ٍْ

 ١ هنمتوندف ىنم ردا لاق هب تيمر مهست لق كيجوب يذلا اذهاق لاقمعن تلقة دعسم

 ا , ةرشع س*-نياد هون نيعيبس ني اوهوةداتقوأ تاموحاقالو طق ”يلط برام هيلع قصبف

 | صاملابلا نيناّتع نعريعب وبأو ةييبلاجرخاو + هلل وديا هللا ىلص يبنلا ءاعدنمياةس 1

 أ عيس كلبه 5-5 عسا لا يكل يدك جوف إو هيلع قنا ىلص يبنلا تيتا لاق هنعهقا يبضر |

 ا , امهنلا بهذ اق كلذ تامنه تا رم عيسدجا امرت ن مدت دقو هلا ةرعيذوعا هلا اب لقوتارع

 ١ ! هنيالوسر اي تلق لاق هتعيفاردطلاو يبييبلا جرحاو# مريغو لهادي رمآ بلازا ميد تاك

 5 تيساق ناتعردص .سسجرح !ناطيش اي لاقوييردص ىلعهدي عضوف ينم تلعتي ن ارقلانأ

 ١ و ملسوهيلءهّنلاىلص يلا ىلا توك طفل هنع مهوب او قبيبلاهجرحاوهطقحدي را دعب اًئيَش

 || مدس لعدن شدا ناتعاي يمندأ برحمل__ لاق ناطيش ك اذ لاقفن , ارقلل يفح

 2 كلذدعب تمع'اق ناتع ردص نم ناطيشاي جرح | لاقو يمكن يباهدرب تددجوف

 ا سو هيلع ىلس دما لور يشب ال لاقاعي صاعلا يبان ب ناتع نع ميعنوب ا جرح او* هتطفح .

 ملسو هيلع هللا ىيبنلا تييتاه يبصا اميرداال تدك ىتح يق الص يب ءىشق يلضرع فئاطلاىلا |[

 يف يف لفتوهديب يردص برضف كاد رغفا لاق تونده تم سدا ناطيبتلا ك اذ لاقفهتريحاف ا
 | لاق هنع سم جرح او * دعب يل ضرعامش كللمع ىلا لاق تان الت كلذ لمح هني ودع جرحا لاقو :

 | هللاقي ناطيش كاذلاقف يق ءارقو يق الع نيب وىتبي لاحدق ناطيشلا نا هللا لروسرايك لق |

 | نبا جرح او#ينعدش ا هيهذ أف تامققاث الث كراسي نع لفت اوهنم للاب ذوعتف هعسسح اذا بزاخ

 ا اودقودفولوا هنا .يعاملا قلط نب نانس يدج نعرك ذي ذي يب أ تعمهبرب اج نب دمت قي رط نمي دع

 لاقفدس أرلغي سو هيلع ىلصت دجوف لاق ةفيدح ينب نم ملسو هيلعمللا ىلص هللا لوسر يلع
 ملسوهيلعما لص هلا لوسر لسغ ةإضفب ىم يس أر تلف كس أر ليغاف ةمايلا اا أي دعقا

 يفاطعافابي ىن سا ثاصيق نم ةمطق ينلعا هقلافوسراب تلقفاباتك يلب تك مم تلمساغ
 دماج رخاو + اهيبشتسي ضيرلل اهلسيهدنعت ناك اهناينا يت دش رباج ريدم لاق

 ا

 يس يمل ل ل ممل مس ل عل حل ل م يملا



 58 انعمو مو بكر قهشال وسو هيلع لصد لوسر ىلع تمدق لاق عزاولا نعيئاربطلاو |
 ا نم ةقئاط ذخاع هب تيتا ههب يبت لاق هللا عوافابا كمال اح يسمن هنا لوسراي تلقف با هم
 "/ رظن رظني لبقافدنلا ودعجرحا لاقو هرهظ برض#ت هيطب !ضايب تي أر ىتحابمفرف هئادر

 ١ دعب دحأ نق را كيس نكي ملف هيجوعسو هل اعدف هيدي نيب هدمق 1ع لوالا» هرظنب سل ميما ا

 | ينث دح دمع 1 ماشعان ابنا دعس نبا لاقو# هيلع ل ضفب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرةوعد ا

 يبنلا ىلعكللام نب ديزي. ةريسوبأ دعواولاق مهحايشا _: رع هيبانع ىنعجلا هنباديع نب ديلولا :

 ' دق ةعلس ىك روظب ناهثالوسرأي ة ةرج وب ألاقهريرعو ةربسمانب ا هعمو ملسو هيلع هل ىلص ا

 أ ةعللا هب برصي لعج حدش ملسو هيلع هاى لص هللا لوسراعدهيتلحارماطح ره ينتعتم |

 ليلا ىلع تبا ال تك لاقدنعمل يضر يلحبلا ريرج نع ميعنو | جرحاو# تبه ذعاوتمس5و |
 ' ىلع هدي رثاتي ار ىتح يردص ىلع ديب برضف مل سو هيلعهنلا للص هلا لو سرا كلذ ترك دف

 | ظفلب هدعنادجتلا هجر جس اودعب يسره نع تطقساش اي دبءاي داهدل ءجأ اودتيت مهلا لاقويردص

 ْ هللا !لوسراي تلقو مص مس 0 0 3 الامل -و هيلع هللا ىلصدللا لوسري لاق ا

 | ةئاميفاريلا ترسهأي دهءاي داه ل مجاو هتبت جال !لاقويردص يبر هذ ليلا ىلع ثا الينا |

 || ي رج نباهديص دنس قييبلاوىلعي وبا جرحاو*اهادقرخاهاديتاهس ت1 نماسراف نيسمحو :
 ٍإ يلاةجعلا ىلاهسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر عم انجرح لاقدي زن رب ةماسأ نعةيلاعلا بلاطملا ٠

 ا تلاق هنم تنواط هتلحار سيخ هموت ارمأ ىلا رظن ءاحورلا نطيي انك اذا ىتح اهجح :
 || لسو هيلع ىلص هلا لوس هفحاف اذه يموي ىلا هتداوموي نم قافا امينبأ اذهل لوسراي |
 .| مثهللا لوسر يفاف هللا ودعأي جرح 1لاقو هيف يب لفت مت لحرلا ةطساووهر دص نيب هعضووأهنم ا

 هتجج لسو هيلدا ىلص هناا لوسر فقال ةماسا _ لاق هيلع س أب اله هي ذخ لاقودايأ اهوان ْ

 م هتلوانفاهعارذ ىنلوان لاقفاهتوت دقةاشب د "يملا الت همن ا ءاحورلا نطيب لزن أذا ىتح فرصنا |

 كتلوان دقو ناءارذامه امناهننالوسراي تلق اهعارذ ىناوان لاقمت هتلوأنف اهعارذ ىنلوان لاق |

 كل تلقام اءارؤىنلوانت تلز امكتكس وله ديب يسن يذلاوملسو هيلعمثلا ىلص لاقف اهيا |

 ١ نمامغرو تاب راقتم تالت تي ًاردق تلقفةراجح وأ لخن نمىرت لهرظن لاق متاعارذينلوأت ١

 نينادت نا نكرم ايملسوهياعما | ىلص هلا لوسر نا نه لقف تالختلا ىلا قلطنا لاق ةراهح
 (( دقل قملاب هنعب يذلاوف كللذنملتلقف نهتيتافكللذ لثم ةراحملل لقو هللا لوسر جر

 قح نزقادتي ةراجملا ىلا رطنأو نمقجاىتحادخ ضرالا نددخت تالخنلاىلا رظناتلمج
 تاللذفلا ىلا دع لاق فرصئاو هئج اح ملسو هيلع هلثا ىلص ىضق ملف تالخنلا ف لخ مغر نرص



 ييسر ا» 0

 سس ورمحج ذي تايلس قي رط نم يعن وبأو يقاربطلاو قوبلاو ةبيشيلانب اوشا جرخأو

 ىمرف ةيقعلاة :رج دنع ملسو هيلع هلا أ ىلص هللا لوسر تي أر تلاق بدنج ما هما نع صوحالا ٍ

 اذهىبباهللا لوسراي تلا نونج ياس هه املا نبااهعموةأر مآت ءاك فرصنا م سانلاىعرو |

 هذخاف ءامهيفةراجم نمءانا يا رودي تءاجخ ملسو هيلع ىلص يبنلا اهرماق ملكتيال ءالبهب
 تلاقهيف هيلسغ لغاو هيقسالاقف اهرمأ م هيقه دأعأو هيفاعدو يفيق ديب ملسو هيلع لص 0

 ا هلاديع ىببأ امتيقسو ةنفح هنمت ذخاف همم ي ذخ تلاق ءاملا اذه _: رم يلى هت لققايتسبتف ||

 ا مالغ هناو "رباهتبان . ات محزم ةأرملاتيقلو تلاق نوكينا هللا «اشام هرب 12 مناك ش تاعف ١

 دم نع قهيبلا ج رخاو* سانلا لوقمك سي داقع ل قعو أرب يعن ىلا طفلو همم ريح مازا دلغال ل

 ا عضوف ءابطالا تيع ادق ةحرق لحرب لجرب يف 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنا ميهاربا نبأ ا

 م ةحرشلا ىلعابمضوف اهعفر تبارقلا ىلع هعبصا عضوف رصنللا ىرط يفروتهقي رىطدعبصا |
 | نم يقبيبلا جرحاو* لسرمانب رن ذاب ادهقس قشبل ام انضرا ةبرتباتصس قي رمهللا كعسان لاق |
 ا تقرتحا ذر دقلا يدي ىلع تعقو لاقا مهنع هللا ىفر بطاح نب دم نع ب رح نب كلامهم قب رط ٍ
 أ سانلابر سابلاسهذ ا لوقي وابيلع لفتي لعجل لو هيلع هل ىلص يبنلا ىلا يما ل تاقاطناف ا

 || ميحاربانن ناعنب ىمحرلا دبعاتدح نابلس نب ديع انتدح#ي راتلا يف يراميلا لاق«تاأربف |
 نمكب تابقالاك ليج مادما نع بطاح نب دهم نعمدح - نعهيب نع طاح يدمر ١

 أ يلطا تحر# بطحلا ىفف اشيبطط تخيط ةليلب ةنيدملا_: م تدك 1ذا سة شدطلا ضرا ||
 لفتي لعجل ملسو هيلع هنا ىلص يبل اكلب تميت أه كعارذ ىلعت عت امكرامودقلا كلوادتف يطخلا ا

 ءافششل دافع الا ءانشال يناشلاتنافعا سانلابر سابلا هذأ__لوقي وهوك دي ىلع
 # ميعن وب اويتيمبلاوكاخلا هجرخاو كدي تاأرب ىتح هدنع نمكب تقاف اهقس رداغي ال[:

 | قعملا ليبحرش 2ع يقيوبلاو هدنم نبا ونكسلا ناو يئاردطلاو هخي رات ف قيمبلا جرخأو ٍإ

 هذه هللا لوسراي تلقح ةعاس قكبو و م-وديلعما ىلص هلأ لوسر تيتا لاق هنعدنن !يضر ٍإ
 عضوو ىك يف ثفنف ةب ادلا ناتعو هيلع ضبقأ نا ف يسلا ئاقنيب هينبب لوحت يننذ ًادقةملسلا |
 دعم لاربا جرخاو * اهرثاىرأ امو اهتعابعفرقح هكيابنتيلازاف ماسلا عمتك ْ
 ءابوقلا ينعي ةردج ههجوب راك دنا هدعملا يبغر لاجنب ضيا نع معنوي اوقيمبلاو 1

 0 ههجو | حسف مل و هيلع هللا ىلص هللا لوسرءاعدفهفنا تءقللاظفل يفوههجو تمحتلادقو |

 تدبش لاقل ي ةرفاس نيبيخ نع قيمبلا جرخ جاو رثأ | اهنمومويلا كلذ نم سي ا



 يبلا تيتاف هةيسدي تقلعتف يقتاع ىلعةبرض ينتباصاف ادهشمسوهيلعهثلا لص يبل عم

 قييبلا جرخاو + ىنبرض يذلا تلتقوت ًاربوتسم ًاتلافابقزل و هيف لفتف سو هيلعهقنا ىلص

 هللأ_لوسر عضوف ايهجيوواهسم ريف مرواهباصا اهنا اههنعمّننا يضرركب يبا تدب ءامسأن ع |
 هشّْخومأ رس اهتعيهذ أهلا مساب لاقف بايثلا قوهنماههجوواهس أر ىلع هدي سو هيلع هللا ىلص

 دنمحا جرخاو»*# ميرا بهذك تار. ثالث كلذ لضدل دنعنيكلا كرابملا بيطلا كيبنةوعدب

 الن باب تءاج ةأرما نا امهنعدثا يخر سابعنبا نع ميعنوب أو يقهيبلاويف اربطلاو يمرادلاو
 حسقاديلع دسفيفانئاشعو انئادخدنعمذخ أيدناو انودجاذهىنباب تم ١ هللا لوسراي تلاقف
 #ىفشف دوسالا ورجلا لتتم ههوج نم جرن ةعت تا اعدو هردص لسو هيلعهلل !يلص هلال وسر

 تلاقوول و هيله ص ملا لوسر ىلا نباب تءاجة أوم !نا ني ريسنب دمع يقهيبلا جرحاو
 وعدا ملسو هيلا ىلص لاقم هته نا هلا عداف ىرت 5 وهو اذكءاذك هيلءقادقويببا أآذه

 ماش هلاسدفةعجلا لخ ديف لتقيف هللا لييس يف ل !اقيماخاص الجر نوكيو بتي وهيغشي ناهنأ |!
 يقممبلا جرحاو*ديج لسرع يقبيبلا لاق لتقت لتقف هلل !ليبسيف لتاقهالاص الجر ناكوبشوهللا ا

 يفاذآ يسرص شا يفا ل الوسرايلاقةحاور نهماديعنأ ن ناوك ذنب حوننب ديزينع |
 بهذ" يللا لاقو عجولا هيف يذلا دحلا ىلعم دي ملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر عضوف ”يبددتشاو

 | حري ناليق هللا ءاقشفتأ رم عيبس كل دمع نيكحلا كرابملا كيبن ةوعدب هشخو دهيام ءوس هنع ا

 تكشافا جدر دزاف ةمصش تذخا لاق هنعهّتا يضر مهارنب ةعامر نع ميهوب او يتهيبلا جرخاو أ[
 يذلاوف ءارضح اهتيقلاف ينطب حسف لسو هيلعهنلا لص هللا لور كللذ تركيا مةنساهنم |

 هديب لكا هناهنعهّلثا يفر دهرج نعيفارعطلا جرح او* ةءاسلا ىتح تيكتشا امقحلاب هنعب |
 | اهيلع ملسو هيل هلا ىلص تفض ةباصم نا لاقف نيبلاب لكماسو هيعمل ىلص يبنلاهل لاقف لامشلا

 نب ريدتسملا برض لاقهنع هللا يضر سينا نب هللا دبع نعيف اربطلا جرحاو# تام ىحاكشاف |
 اهنع فشكق ملسو هيلعمللا ىلص يبنلااهب تيتا ةموم أموا لقت يجحتف حجو يدوييلاماذر
 ٠ اهكأما نعل قنتتوماظعلا راغص اهنم جرحت يلا ةجحا "اي ةلقنملا ءيتاهنميفاذ ١ اهناهيفثفنو
 عزاولا نع ميمنوبا جرخاو# غامدلا عمجت ينلاةدلجلا يو س ًأرلامأ تغلب يتلا ةجشلا ةموم حلاو

 نكي ف هلاعدو دهبجو حسف نونجمدل نبا ملسو هيلعمللا يلص هللا لوسر ىلإ [قلطن هنا هنعهّللا يضر
 ا ناةورع نع ميعنوب اويدقاولا جرخاو* هنم لقعا مسو هيلءهنلا ىلص يبنلا ةوعو دعب دح ا دفولا يف

 ٠ لواتفةليب دلادب ناك م جو ,  :سهيفشتسو سو هيلعما ىلص يبنلاىلا لسرا ةنسالا بعالم
 مما اهند لاقف هيا | املوان ٌعاييف لفتف ضرالا دم ةردمه



 ذلعةكعب هيلا تعب هنآ لاقيو ًاريف لعفف هايأ
 باع 0 0 نع يدعاسلادعسنب ل هسنب سابعتب" ايللأ يتَت دحيدقاولا ١

 هللا لوسر قانولوقي دعم _:لن لهسيل اودي وباوديساوب ؛!مهيف سو هيلعهللا للص يبنلا ١

 لما يلعيج !ىزياق 1 هيلعمتيأ ىلص هللا لوسر عمادك ل اق هنعهنبا !ىهركذلانةيواعم ا

 هلدديعق ينكح انبي واعمل اقو٠ 1 ىتح ابنع لرءاش# 3 هل

 لدس ةءرتم وأدلا 28 تسون و ”ىللع اهأرت

 ليع ىيلاخلا ملظع ةيوح هتقهراف نيقدتلا فوفعم

 لْظ موي ىداص رقصلا وم ايبيلع ايف هلحز يعمق

 لمقريح اذه سأنلا كيلم هيلع ىلص دمحم !او

 زحر مما كاذ دعب باكو 2 ايوس اه رسام كلاعف

 ذاك يارعأ ءا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع تنك لاق تعك نء ايفا نعم اهلا جرحاو ١

 نيب هعضوف هب هأتاف هب ينتئاهلاق نونج يا ملدب ل لاق هعجو امو لاق عجودب احاينن راهتلأ يبأي ا

 نيتاهو ةرقبلا 5 ةروس لوا نمتاي أ اعبر او باتكلاةئانب سو هيلع لص يبلاءذوعف هيدي ١

 ع2 1

 .٠ م هن 0 َّه ةبلا ةروسرخ 21 نم تاي 1ث الثو يسركلا ةي و داود "يكل او نيعيآلا

2 

 نينمؤملا ةروس رجا كبد |فارعالانمةيآو ومأل هلال هادم نارمع لآ

 رج لات ُدنَأَو نجلا ةروس هرم ةيآو يلا كلكملا 6 لاق

 دا هلأ وه لقو رشمحلا ةروس رخآآا نم تايآ ١ تاللثو تافناصلا او ا!نمتايآ رشعو ا

 دئسملا دئاوزيف د. مامال نبا هنئاديعماورو ٠ طقاثيش كشيملهب اك لجرلاع اه نيتذوعملاو

 نب ضن سمحلاو يونبلاو لمي وباو دعس نباوخراتلا يف يراخب ودم اجرخا 1و9 نسح- كلاس :

 ا ١,

 |( قدبو كسر مسأ ه ةرءولدلا يفتو رئبلا يهدرو ولدلا يب ًاصوتم ةعءاصب رب سا سو هيعمل ىلص

 ْ اغأكف لسغيف ةعاصب -ام نم هواسعا لوقي هدهع يف ضي رملا ضرع !ذأ ناكواهتام نم برشو |

 ا ملسو هيلع ها لص هلا لو ريف داعلاق هدعدهلا يد ةررب اجنعناحيشلا جرحأ و*لاقع نم لح :

 عنصأ ا! فيك تلقت ةحأع ”يلعه نم شره أصوتف ءاعاعدم ل اةع ال يل دوه ةلس ينب يف كب ونأ 3|

 | ب رع ميعتوب اووكلانا و هم“ يف يوغبلا جرحاو#ةي الامل ١ يصب تلزغخ لامي '

 1 ملسو هيلع هلأ ىلح يبن لا هباعت ايدقاس قدنملا رادج ىدف سرفلا ترصقنأت دتح هسرع كسلا :

1 

1 
 ا

/ 
1 

 ا



 هللا ىلص يبلا ناددع هللا يمر ع ذح نبةلظنح : رعيقبيبلا ويف اربطلاوم دهسم يف نايفس
 مراولا ةاشلاب قوي ةلظنح تي ا رف لايذلا لاق كيف كروب هل لاقوهديي هس أر حسم ملسو هيلع

 || دي رثا ىلع هللا مساي لوقي و هتعلصب حسو هدي يف لفثيف مرولا هبناسنالاو ريعبلاو اهعرض

 نا ميعنوباجرحاو* مرولا بهذيف مرولا عضومعسم عدحسهف ٍلسو هيلع هللا ىلصدنلا لوسر
 هنم سمتايادصاق لسو هيلع ثا ىلص يبنلا ىلا تعبف ءاقستسا هباصأ للام نبرماعةنسالا بعالم
 اهيلع لفتف ضرال ا نم ةوثح ةفيرشلا هديب ملسو هيلع هللا ىلص ذخاف هتكربب هللا هيقشي ناو ءاعدلا
 برق ياافنت وهواهبءاتافدب «ىزه سو هيلعملا ىلص هنا نظيابجمت ماه ذخاف هلوسراعاطعا م
 يئاسنلا جرخأو*«ملسو هيلعمتلا ىلص هعكربب هللا ءاقشف ءاميفاهعضو نأ دعب ايمرشف توما نم

 لاقىمعا الجو نا هدعهللا يضر ف يتح نب تر اتع نع هوحصصو يقهيبلاو معاه او ي ذمرتلاو

 قلطنالسو هيلع هللا لص هللا_لوسردل لاقف يرصد نعفشكين ا يلهشلا عدا هلال وسراي
 || يلادمجاي ةمحرلا يندمم كيبنب كيلا هجوتاو كلل أسايفا مهللا لقت نيتمك ر لصمت ا ضوتف

 عجرو الامهسلاجم نمموقلاماق ايف”يهعفش مهلل!يرصب نعم كي ناكب رىلاكب هحوتا ||
 ءاضقرسعت دنعهي نوعديف ساتلل هنول# هوتيو فينحن ناتع اكو رصنا دقولجرلا
 يفيجافملا باهشلا لاق ةددعتم قرط نم يبلخلا ناهربلا هحرحا دقو ىفقتف تاحاحلا
 هجام نباويئاسلاو دواد وي اولسم هاورامكلذي قحليامبو *ةهست هيمقبب مفءاغشلا حرش

 رضخ مالعا تاذيا ةسايطة بج تجرخا اهنا اهنعهللا يضر ركتيباتدب ءاهسا رع
 اهب ينتتسنف اهلفننحفاهسبلي مل وديلعمثلاىلص هللا لوسر ناكتلاقو |

 يتانلا لصفلا

 1 ملسو هيلعللا لص هتكربي تافصلاو قالخالاونايعالاليدبت يف

 نصح _:بةشاكع لاق تلاق هتمسنعدهريا نع يبجحلا ناتعنبر مي نث دحي دقاولا جرخا

 | لي وط ضيي فيس وهاذاف ادوعملسو هيلع هلل لص هللا لوسريفاطعاف ردب موي يفيس عطقتا
 || جرخ او*«ركاسع ناو يقبيبلا هجرخأ تامىتحم ددعل زيجلو نيكر شملا هللا مزه ىتح هب تلتاقف

 هلل أ ديعنب قاحساو نامور نبدي زي ولسا نب دي زي نعرشصم يلا نع دم نب يلعان أبنا دعس نبا
 ١ هللا ىلص هنئا__لوسر هاطعافردي موي هفيس عطقنا نص نب ةشاكع نا عريغو ةورف يا نبأ

 | يدقاولا جرخاو*نتملا ديدشةدي دخلا يفاصامراصافيسهدي يف داعف ةرجتتن مال ذج لسو هيلع
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 اولاق ةدعلهشال أ ديع ينب . نمل اجر نع "ريصحلا نب دوأد نع يشيل ادي زني ةماسأ ينثدح

 هللاى نص لوسر ماطعأو هعمح السال لزعا قيفردب موي شإ رح نب مسا نب ةللس فيسراسكدا

 هدنع لزي ملف ديبج ف يسوها ذاف هي برض | لاقف باط نب نيججارعنم» دي ينك ابيضق سو هيلع

 نيديمس نعرمم انأبنا قازرلادبع_لاقو ٠ يقهيبلا هجرخاو ديبع يبا رسجموي لتقىتح
 دقودحا موي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ءاجش جنب هللا ديعنا انحايشا امينا نمحرلاديع
 جرخاو 4 فيس ديع دي جس عجرف لضخ نمابيسعْلوهيلسا ىلص يبل ءاطعاذهنبس بهذ

 لاق تراخلانب يهاربا نبدمح نعرساطن ميها ري !نيةزمح نيهيهارب ارب ا ىتثدح لاقراكي نب ريبزلا
 هعسا ليقف هنع لا فكراسيهل لاقي ءام يلعدَّرَق يذةوزغيف لسو هيلعهللا ىلص هلا لوسر رم

 مسالا مل-و هيلع هنأ ىلص هللا لوسر ريم بيطوهون انوه لب لاقف حلا موهو ناسي هنا لوسراي
 8 ملاح انت دح فدصملا يف ةبيش يبا نب ا لاقو #هب قدصعف ةحلط ءارتشاف ءاملا ىلاعت هنا اريغو

 ةعب راىلأ رش ةعب ب راسو هيلعمثاا ىلص لوسر تعب لاق ورم نبر فعج نع بوعي نع ليعامسأ

 يئاجنلا ىلإ ةيمازب ورمع تعب وسقوقملا ىلا الجرو رصيقىلا الجرو ىرسك ىلا الجر هوجو

 يرهزلاوةديرب نعدمس نبا جرخاو* مهيلا شعب نيذلا موقلا ناسلب لكتي مهتم ل حر لك يصاف

 دايع حصن مجرعاو ةدعى اة دعت عب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا يبعشلاونامورنب ديزي و

 يبنلل كلذ ركذف مهلا لسرا نريدلاموقلاناسلب لكي مهنم ل جر لكل سرلاحييصاف هلا
 نازيبشلا جرحاو * هدايعرما يمييلعمنلا قح نم ناك ام.عا !ذهلاقف مو هيلع لنا ىلص

 يفايعاو يلج أ طباع ةارغيف سو هيلعهلا ىلص هلا لوسر عمت .رخ لاقدنعاثا يضر رباج نع
 هنحش فلحتويفايعاو يلح اطبا تلقكن نشاملاقق ملاسو هيعمنلا لص هل 'لوسر” يلع اف

 لسوهيلءهللا لصلال وسر نعدفكأ ينعي أردقلف تيكر ف بك رالاقمتهبرض ياهنجحي
 يل قحالتف ملسو هيلع ىلص هللا لوسر مم توزغ لاق هنعهقا ييضررباج نعلسم جرحاو
 يدينيب لازاف هلاعدوهرحزف ليلعتلق كريعبل املاقف ريس داكيالو ايعادق يمان ىتحتو

 نع يعنوبا جرحاو* كك ب هتباصادق : ريخمب تلق كريعب ىرت فيك يل لاقفريسي اهمادق لبالا

 تجروخو ةبلعت ينبةارغ يف ف سو هيلء هلا لص لوسر عمانك لاق هنع هللا ىلا ديعنب رباج

 هللا لص هنا لوسرا ذاف هن أش ينمهيو هيقرا تلعجل سانلا بهذ تح يلع أطباف يل ضد ىلع
 نم مب مث ثفن هن أكف يعم بهذا لاق يلج يلع أ طب تلق كن أ غاملاقف ساتلارخ ياسو
 تيكرف بكر الاقانعم قاسي نا ىضر اانا تلق بكرا لاف يش وفاصعلاب هب رض تدرحض يف امل
 هقبسيال نا ةداراملسو هيلع هناا ى لص هللا لوسر نعدقكأ يفاو ينتي أردقل ءديب يسفن يذلاوف
 هج م سمس 2222 || حم محلا



 ا | مساب بكرا لسوهيلعهنا لصد لوسر لاقت طفلب رح ادجو نم رباج نع معنويا هجرخاو ا
 | هللا_لوسر نعدفك افي قلط ديل ناكَن اهنم أطوأ الو عسواه دعب الو هلبق ةبا دتيكر اف هللا
 ةليل يف يلج تدقف لاق هتعدللا يضر رباج نعدم ا جرخاو* هنم هايح سو هيلعهللا ىلص

 || كلم ك اذ_لاق يلب تدقف تلقكلل املاقف لو هيلع هللا ىلص هنا لوسر ىلعتررف ءالظ

 ا تمعجرف هادج الف تره فف كلذ لدم لاقف هيلا تعجرف هدجأ مله لاقاموحت تيه ذفم ذه بهذا

 | نايعا فمل تلقفاطق هيف يلمح ناكو ريسا انا انيبف يلا هعدده اديتا تح يعم قلطماف هيلا

 | عضوا قلطناف طوسب لها زج ب رضف هتربخاف تلق ام لاقق» يب قحلف فوطق لمجال يلنوكي |
 || جرخاو * ةقباسلا ةصقلا ريغ لمخا اذه ة ةصقن ا رهاظلاو هماطح ينعزادي 1م هتبكر لج ا

 هللا ٍلوسراي لاقف ماتاه الجر تعب ملسو هيعمل ىلص يبنلا نا هنعهّللا يضرةري رهيلا نعلم |
 اهني 'اردقل هديب ىسفن يذلا اوةرعره وب 1لاقدهلجرب اهيرضفاهات اتاف تعبت فتم يتتان ينتيعادق

 يلا نعيف اربطلاو يتييبلاو محاعييجلا نب ؛اونايغس نب نسملاو نايح نبا جرخاو#* دئاقلا قيسن

 تاالخؤا لسو هيلع هللا ىلص يبا عي تكلاق هدعدقلا يضر يلسل!تراملا نبا لاقي وبوي نبا ْ
 ة تدرح وأ تككرب تاالع ىنعمو ٠ باكرا تمدقلف سو هياءدلل ' ىلص يبل ااهرجزف يتقان 1

 ا هللا ىلص هللا لوسر بنا هن هنا ىضر دبع نب ةلاسف نع جينس دس يتارطلا جرحا و# حربت |

 | فقوف مر ظن وجزي مم اروشلل هيلا اوكشما دي دعا د هج ربظلادهجل كوبت ةوزغارغ ملسوهيلع |[
 | يوقلا ىلع لمحت كناف كليبس يف اهيلع لم“ !مهلل لاقت أ هيف شفتف هيف نوري سانلاو قيصم يف |

 ٠ اهتمزاانعزانت يشوالا ةديدملاانلخ اف ترّكساو ربلاو رحيلي سبايلاوبطرلاوفيعضلاو |
 ا ينلا عم تدرغ لاك هنع هللأ ىضكر ليعج ع يقبيبلا جرح او* نوقوسي نوجزي ىنعمو ْ

 هللا ._لوسر ينقع سانلاتاي رخأ يب تلكم ةفيعض انوع يلى سرع ىلعانأو مسوهيلعمنلا لص |

 اهس ًأرشالماام ىتي ًاردقلفابيددلك راب ملل لاقواوماهبر ضف دعم ة قف ةقفدم د عقرف ملَسو هيلءهقلا لص |

 أأ دنع هللا يضر سنان - ع نازؤييسلا جرح اودادلا رشع ينتاباهنطب نمتمعب دقلو سانلام دقت نأ

 لهآ عزفدقلو ساتلا  مهناو ساأنلا دوجاو سانلا نسحا سو هيلع مننا ىلص يبنلا ناكل اق

 دق ملسو هيلدا لص هللا لوسربم اذاف سانلا جرفتاي رعةملط يبالاسرف بكر فلل ةنيدملا

 دقل لسو هيلعمللا ىلص ينلا_لاقو اوعارتنل لوقي وهو ريخغا ريتسادق توصلاىامهقيس ا
 سرفلا ٠ ءىطيياسرفناكو_لاق كلذ دعب س رفلا كلذ قيساف لاق رجيل هنأ وأ !رحيماندجو
 هللالوسر راز لاق ةءلط نبهشا دبع نب قاعسأ نعدعس لبا جرخ او يرخلا عساو ربا

 هلل لوسر ا'وط وف فوطق :يلارعأ .رامياذاج دربنا الفم ددعلاقفادعس و هيلعلثا ىلص |



 ريسلانسحلا جالمشا٠ ريآ بال خيرف جالمهوهوهدرف بكر فهيلعةفيطقب لسوهيلعدتاىلص |
 لاق هنعهّللا ةدي طخ |كلامنب ةم#“نعيفاربطلا جرخ أو # يشمل عس ساو غي رفلاوةعرس يف

 بكرم فوطق راش هانثج عجري لما دارا الف ابق ىلا وهيل مثا لنا لوسر انراذ
 مالكلا دنع ناويل اةايح يب يريهدلا نيدلا لاك لاقو * رياسيال الم وهو انيلع هدرو |

 رحب مب ىلع ردب ىلا اهتعدللا يضر ةعاهرهوخأو مفار نب دالخ جرخ ريتال نب لق ريعبلا ىلع |

 ! ي#19رأا ردبىلا انيبتنا ناانيلعشلا مبللا !اناقف لاق ريعبلا كرب ,ءاحورلا برق ى لاا يهتن ئاالف فما

 مأضوته مل ا وديلع هللا ىلص يتلا ل رف واريح اقاكل ايام املاقع لو هيلع هلا ص يبثالن رف ف هوحخأ

 | ىلع م هيراغ لع مت هقدع ىلع مت هس ار ىلع ههوج يف سعف ريعبلا عاهقعف|رهرمأ عهئوضو يق قزب

 أ لحرن انمقتأ دالخو ةعافر ىلع !ميللا سو هيلعمقلا ىلح لاق مت هبن ذ ىلع م هزجت ىلع ع همادس

 | ميسنبا لاق ( ةدئاف ادمن انقدصتومابرتت كرب ردب ىلا انيهتنا الد بكرلال وا اكرداف |

 أ مرهت ملوديلع تناك يدلا ردقلا لعتيقباهيكرذباد لكن لموديل م هصئ اص نم ِ

 أ دمع نب ماشمان أبن : ١ دعس نبا لافو«صناسملا يف يطمويسلا هرك د لسو هيلعهللا ىلص هتكربب
 | كلامنمب هلل دبعزيداي ز دهو اولاق رءاعينيل خايشانعييرفعملا بالكنب رفعج ان اينا

 ْ تناك ةقبأ رام ىلع اهردح ندسأ ارلعمدي عضوو دل اعدق ملسو هيلعهشا ىلص يتلا لع ا

 اياز نبيلعل رعاشلا لاق وداي زدجو يف ةكربلا فرعتن انلز املوقل لاله ونب

 يا دنع ريطاب هلأعدو هسأرب لوسرلا حسم يدلاتبلاي

 دج وأ مهتم وأ رع هاح ك١ ةءاوس ديرا ال ادايز يبعأ

 دجن* كلل ا هتما اوين ىتح ا هسرع كيس رونلا كاذ لاز ام

 | هدح نعديي انع جرشح نيد دبعنب جرح قي رط نمركاسع نباو ميعنوباو مالا جرحاو
 تلس يردصو يحجو ىلع م دلا لاسف يتهبح يف نينح موي ةيمر ينتباصا ورم نب ذئاعلاقلاق ١

 هل لوسر دي رثأا اني ارفيلاعدّةيقودتت ىلا يعجو :ىع هديب مدلا سو هيلع هللا ىلع يبنلا

 يراملا جرحاو يسرا: ةرغك ةلئاسةرغا ذاف هر دص نم حسمام ىهتنم ىلا سو هيل عملا ىلص

 نع هيبأ نعر رش نب ءالاملا نب باص قب رط نم ةياحح#لا يف هدنم نباويوغبلاويراتلايف

 حصص لسو هيلع هللا لص هنا لوسر ىلع روث بمب ةيواعمدبي أ عمم دق هنأ ةي واعم نب رشب هدج

 + ارب ال ااميغمسمال ناكو5 :رغلاك سو هيلعمللأ ىلص يبنلا ةحسم ههجو يف تناكت هلاعدودس أ ار
 برا دفومدق لاق يدعسلا ةرجويا نعحاص نب دم ينث دح يدقاولا انأبنادعسنبالاقو
 هللا وسر حق ةميزخ هنباو تراخا يلا ودب مهمف رفن ةرشعمبو عادلا ةجج يف رشعةدس



 ديفن نب مايه ى رع ع .كسلا نبا جرخاو* ءاضيب .ةرغهل تراصف دع خ جو سو هيلع ىلص

 تجرفتت رب انل رفح هللا لوسراي تلقف ملسو وهيلع هنأ ىلصهلئا لوسر ىلع تمدق لاق يدع.لا

 قيببلا جرخاو* نع أب ءام ب ذعإ رهف تب ذعف هتبيصف اهيف هيص لاقف ' اماهيف وادإ "يلا يفةحلام

 برشف ءانأ ٍلسو هيلع هللا لصهللا لوسر بلح هنا هنع لا يضر يرافغلا ورم نع ةلضا ن

 قييبلا جرح او* ىلثما افةهبسلا برشال تلك فا هنا لوسراب اقف“ داتماف ءانا ةمابرث#
 ذأ لسو هيلعهتلا لص هللا لوسر عم لكل اقامهتعهللا يفر نيص- نان ارم ع يعن

 335 م وجل دن راس يبووابلا رتب دب تنام يضرتش كلب ا

 ا ةمطاخ عيش أةعاجلا عيشم مهلا لاق مثدعب اص نيب جر وة دال عضوم يفاهردص لعابعضوف ا

 '!تعجام تلاقفابهتل اسف دع اهتيقلدابهجو نمد ةرفصلا تبهذ دقواهيأترظنف نارمجلاقدمج تش |[

 / لال دلا يف تباث نيمساق جرخا وداع يلا ايلا لورنل اناعأ ارهنأرعاظلا قييبلا لاق نار رهعأي فعب

 اذا قحاج رمح عماش رخ لاق هدع ها ٍيضرامر ع نب روسطلان نع ةبقعنب ىدوه قي رط نم

 | لوقت املقعت أ رم دا لاقم هلل الو -ركيف | لاقتانغقوماوذق قي رطلا ىلع هناهاذا جرعلاب اك |
 ا جيس ت تام لاق ِ وها لاق ركب وبا لاقد دعب يلو نم لاق عجرتساف تامل لاق من لاق
 ا تنأ نم لاق ثوغلا وغلا لاق كبطاحييدلاوهلاق كيف وهاىلاق رمعل اق هدعب يلو نمل اق

 | لامج ينب ةهدر ىلعمل و هيلعهللا ىلص هللا لوسريزيقل ةليفن ينب دحا ليقع نبش نح ادألاق
 || تعج اذا اهعيشو تشطع اذا اهي ردج ا تلزاف قي وس ةلضفيف اقف تلساف مالا الا ىلا يفاعدم

 || رهش موصاو موي لك اسمح ىلصاماوعا ةرشعىلهاو انادي تلزاف ضي الا س ًاردمعت ٍْ
 | ىنتباصا دقو ملسوءيلءهثنا ىلص هللا لوسر يناع كل ذك" اك ةححلا يذ رشعل حبذاو زاضمد |

 ا ماياف هريق كاد د لاقف هنع ءالا يح اصادل اسانعج رالف ءاملا لع يقلل توغلا كاتالاقةنسلا

 ثراخلا نينمحرلادبع نب ركبيجلا قي رطنم يقميلا جرخاو# هل رتغتساو هيلع محرتف رمح |
 ا يلثمام تلقق ملسو هيلعهّثثا ىلص يبنلا ين ةبطخ تلاقهتريحأ اهنعمشأ يفر ةلسما ْن اماشهنبا 1

 أ اماومشا اهيهذيف ةريغلا اماوكلتم ربكأ ان!لاقتلايعتاذو رويغاناو< يفدلوالفانا امامكعي |

 ال "نهتم تسيلاهت اك ءاسنلا يفتناكف لاق سو هيلع هللا ىلص ينجوزتف هل وسرومثا لالالا
 هجرخأو ٠ ةللس يبا نب رمع نع رخآ ؟هجو نم عينم نبا هجرتأو ٠ ةريغلا نم نرد امدجت 1

 تلاقاهنعهلل يضر قامصس ام !نعريعن وبا جرخ اود“ سنا ثي دح نم دمح نب هنا ديعو ىلعي وبأ

 اهذخأيل عج .5ةكج يتقن تين خا يل لاق سو هيلا ىص هللا لوس .ر ىلا يا عم ترحاه
 يضنف ءامنماقك ذخاف ىتحا لتقل تلقف سو هيل عملا لص هلا لوسر ىلعتمدقف يجوزداتقف |



 تما جرخ او«اهدخ لعل يستالو [هينيعيف عومدلا ىرتف ةبيدملا اهبيصت تناكف يعجو يف ١

 نع هللا دبع نب رءاجنع ردكنملا قبح #4 نع رايس نب بويأ قب رط م ميعنوب أو قييبلاو يدع

 دج فاسو هيلعهّنلا ىلد يبلا جرت درابقا دف تنذا لاق هسا يضر لالبنعركييلا

 ل الب لاقدربلا بنع مهلا بحذأ لاقدرلامهعدم تلق ل الب أي س نيا لاقفا دحا دجسملا يف

 200 نباو مدا جر رداو# ىخ# اة الص ةيسلاب ىنعي يمل وا اي أ يب نوحورتي مهتي رف ٌ

 هنا لص هالو مريام بلقات كما اهل ليقدما هنع دل يضر ةئيقس نع ميعنوب وقبببلاو |
 كءاكط سا يللاقت بعات٠مبيلعلقتف هباع# ادعو جرح فاق لو ليق ةنيفس لسوهيلع |
 وأ ريعب رقو ل عموي نه تلم ولم ةنيفس تناأفام ىل لأ قف”يلع هوا خل مهعاتم هيفا ول عجن هتطسف ١

 | ةماماهجلا نعيفاربطلا جرحاو * "يلع لقثا«ةعبسو!ةعسوأ ةس> واةميرا وأةتالت واني ريعب 1

 وهو لو هياعهثا ىلع يبلام ترش ةيذب تناكو لاجرلا تفارت اوم تناكل اق هنع هلا يخر
 كفا ارتإطع ايلااه المف تاك افاهاطعام كيف يفام ى يعد ا ركاي

 ٍ انادح كام مهمأ يفا هلا لوسراي ت تاق لاق ةريره يلا نع ناميشلا جر و ص تنام ىتحادح

 أ ايدح تيس امدح يعد هع” لاق هيثو ديب فرغ هتامسفا ١ ءاورطس !لاقءاس افاريتك 2

 امويانأ دحسو هيلع هلثا ىلس يبنا ١نأ لاق همعدشا يب درورب رهان رع ناحيتلا رخو #و دعب

 ا هللاوق“ يلادت عيقمأنت دح مت يف 2 ىتيدح نم عرفا ىق جح هب ون سي نمل اقف

 ْ دعس نباو نك كلا نبا وق يبااوم ده نع اوي راتلا يب يراجملا جرح -او#هنم هقمعم أ ثيش تيسأام أ

 هنعدقأ يفر ير ارفلا نايس يا كولد نع ةباعقو*اتعشلا يا تسب ةئم قي راك همك اسعنباو
 ىسأر ىلعيدي | وديلعمللا ىلص يبتلا عماسف تل ساو يللاوم عما سو هيلعمللا لص يتلا ت تيتالاق
 1 جرح حاو # كلذ ىوسام با ةدقودو سادس رن + مل سو هيلع هللا ىلص يبن ايم اماني ًارفالاق |

 نآك_لاقدي زي نب سئاسلا ىلوم ءاطع انعنعكاسعنباو قييبلاو يوغيلاومدخنباودعس 3
 ل ادحا تي رام يالوماي ت تاق ضيبأ هرثاس ناكودس ًارمدقعىلا ةماملادوسا تئاسلا س

 : عماناوجل رمل دو هيلع ىلح هلأ لو سر ثا ا ب يردتامو ل ةفاسارعش يا

 ُ ال وهف كييهللا كراي لاقو يس أر لعمديب حض ديريزنيب بئاسات تاقدسان «لاقفنايسصلا

 هببأ نع سنانب د. نب سنوي قب رأ ط نم قويبلاو ة راتلاييراحبلا جرحاو* ادبابيشي
 ا ةكربلاب يلاعدو ى# أرم-ف يبق أف نيعوبسا نب 1 انو ةعيدملا سو هيلعمللا ىل < يبنلامدق لاق

 ىتح يا رمد قلو سنوي لاق نيد مرشع نبا اناو عادولا ةجتأ حو يقنكب هوك كالو يجساب هوعم لاقو
 .جرخاو هتيم نمالو هس ا رنم ل وهيل ها ىلص بلادي مضوم با امو هنمءيشلكباش
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 عا و
 ١ ورمع نع ء قيبلاو همهم مم يف يوخبلا جرخأو * # ' ءاوسولتم يرفلقلا ةلاضف نب دمت نعيئاربطلا :
 | يعجو ليسو 1و لسد لوس تب لاف هن يضر يل ابل تب :

 ْ هللا ىلص هللا لوسر ديابتسم ٌةرعشهنه تباتامو ةنس ةئام هيلع تت ا دقو بلعُن نإ 3 تاشثا

 نا هنعهللا يضر ريم نبك لامن ءنكسلانب اويفاربطلا جرح حاو»# هس ارو دهجو نم لسو هيلع ا

 عضوم باشامو هتيطو هس أرباشىتح رمت هيجوو هس ار ىلعمدب عضو سو هيل ءهناا ىلص يبنلا

 ْ ةنيدملا رابحا يف راكب نب ريبزلا جرخاو* هتيطوهسأ ر نم لسو هيلءهلثأ ىص هنا لوسر دي :

 ا نائع نب دمس نبةدايع س نحس سومياعهثا لس يبلانا دعس نب نمحرلا ديع نب دمت نع 1

 ْ ةيس يلمللا قاصساو ركآسع نبا جرحاو *باشاموةدسنيباةنباوهوتاف هل اعدويقررلا |
 1 هللا يلص هللا لوسر تيتا دح اموري لتقأمل لاق هنعهللا يضر ينهجلا ةبر ,معنب ريشي نعم دئاوف

 ا يسار لعهسمف كماةشئاعو كابا انا نوكأ ناىخر اماككي ,املاقم يبا ناو ٍلسو هيلع

 ْ لوميا 7( لس هيف لفتفةدقع ينال ي تناكو ضي باةرئاسودوسا يس ًارنءهدي رثأ ناكف ٠

 : قيبيلاو هنسحو يذمرتلا جرخ أو # ريشب تنأل» لاق ريج ت اق ك عما اميللاقو تلحضاف

 ا | هّلالوسر حسم لاق هنعهلا ىضفر ىراصنالا ديز يلا نع رمح نب ءابلعقي رط نم هع

 '! ضايي هتيل يامو ةنس ةئاموامصي غلبم لاقهلج مهللا لاق ميقيطو يس أر ىلع لسو هيلع هنثا ىلص ١

 ا | هحصو ع املاو ةبيشيل لا لبا جرخاو# تام ىتح ههجو ضبقني ملوهحولاط بتم ناكدقلو

 أ بطخا نب ورم ىراصتالا دي ز نانع يدزال !كيبهنيهأ قب رط رم معنوباو قرييلاو
 مث اهيمفرف ةرعش هيوو*ام هيف ءاناب هتيتاه ملسو هيلعهقلا لسهل الوسم قستسا لاق دنع هلا صر
 | *ءاضي ةرعش هةيطودس اريثامو ةنسنيعستو تالت نبادتي ارق لاقدل_ + مبللا لاقفهتلوأت

 | || هللا لص قا لوسر قسدنإ اقملا نيورم رع اسعن اوه صفوباوه دنس يةييض نان جرحاو

 ْ قبيبلا جرحاو* ءاضيبلاةر مشلا نيل ةنس نونا هب ترق هب ابشر هعتم ١ مهللال ااقماعل دبل لسو هيلع ا

 هلجمبللا تاقف مسوديلعدقاىله يب هلا ةيل نمذحا ايدوهي ناس !نعةما قي رط نم ٍ

 بلح لاقةداتق نع رمعم انأينا قازرلادبع_لاقو * ءاسعي تناك امدعب هتيط تدوساف |
 ا 82 اداوسدشا راص تح هرعش هوساف هلمج ميلا اقف ةقاب ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنال يدوب |
 أأ ةيشيلانباهجرحاو٠ يشي مف ةنس نيعست ساعدنا رك ذي ةداتق ريغ تمع“ رمعم لاقا ذكو
 لاق ءالملا يبا نع قويبلا جرخا و*#هلبقا دهاش لسر - لاقو يقويبلاو ل يسارملا يق دواد وباو

 هللا لوسر ناكو ةداتق هجو يف هتي أر ةرادلا رخ رميف لجر رق هضرعيف ناملم نب ةداتق تدع |
 + اناعمدلا ههجو ىلع ناك هتبأر ١ ار الا هني دعي ار الق ت تاكو ههجو حسم لسوهيلء ها لص
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 سو هيلعهلا لص هما لوسر لعمدق هل | ىلكملا مع ماعنب ةميزخ نع .ريهاش نبأ جرخاو

 | ٍينيناربطلا جرحاو *تامىت - ادي دج هيجل ازامدهجو سو هيلع ها ىلص يبدل مسد لساف ا
 عبرا ةبتع دنعاك لاق دقرف نب ةبتعّوأ رع امداعما نع يقبل او ديج دنسإ طسوال او ريكلا

 وهو ييطلاة يتع سهامواعيحاص نم بيطا نوكتل بيطلا يف دهتجت يموال !ةأأرما اهءامةوسن |

 | فيس هلاداقف ةيتعير نمبيطا اجي راتمعتام اولأق سانلا ىلا جرحاذا ناكوتماحير بسيطا 1ْ
 ١ كمان رماق هيلا كلذ توكش مل و هيلع هنا ىلص هلل! لو -ردهع ىلعىر ملاين ذخ! لاق كلذ |
 : يروظ لعد دي عضوم هدي ف تفدف يجرف ىلع يبو تيقلاو هي دي كريب ثدعقو تدرجتث درج ا :

 رجح نب لئاو_:رع ركاسعنلاو قييبلا جرخاو + ذئموي نم برطلا ادهيإ قيعق يبطي و '
 دعب يدي يف فرعا ة هداج ي داج سوو ومل و هيلع هللا ىلص يبنلا حماصأ تلك لاق هنع لاى خر ْ 1
 سارع هل لاقي تيل ينب نم الجر نا ليفطلا يلا نع بيبلا جوحاو# كاملا عر سم بيطاةتلات |

 هللا ىلص هللا لو رذحام ل -وهياعا ىلص يبدلا ىلا هوباعب بهذ دي دش عا دص هباصاورمهجبأ

 : ع مل مو هيلعهللا ىلص هلا لوسر عباص أ عموم يف تبدا بذج هييرع يب امة دلجي لو هيلع

 | لاق ذنقةرعذ ان أك ابني ًأرف ليفطلا وبأ لاق دعي لع عاد هلا هنع سه ذفةرعش هدبج

 ا هيلع قش ةرعشلا كالت تطقس هسحوهقثواعهو اهذدحأف ءارورح لد عم يلع لع جورخابم 1

 إإ دق تتبام دس ارتي ارث ليفطلا ونألاق باتفةب وت تدحامهب تءمثاءاذحدل ليه اهطوقس

 1 هدو كاجو نادلعذلب ل اينطلاي ا نعرح . اهحو نمي همسلا هجر .-او* تبن دقاعي ًارتتطقس

 : هتهبجي ذحاوةكربلاب ل -و هيلع ثنا يلص هل دف يلا ديد و هيله ىلص يبلاديع ىعمالغ
 | تطقس ميياحا جراوملا نمز ناكاذد مالغلا_بشو س رف ةباهأهن اكهتبسج يف ةرعش تعسف

 إ| بات ىقحدب لن لق تعقو ل سو يلع هلا ىلص يبا ةكرب رتل هلاناقوم انظعوم هتهبج نعةرعشلا
 أ ىبنلا ىلادفو يم دع نبدي زي نا بلطلا هتاقيط يدهس نبا لاقو* ههجو ي دعب ةرعشلا هللا درف

 أ هلاجر نع ينئادمل | جرخاو* بلحلا هسورعش تينقوسأ رح -ف عرق اوهو ل و هيلعمثنا ىلص

 ا ىلع هدي ىتلاو هيو دودي لسا بوسر حس نعل هر ساي ايبا نبديسأنأ م

 ا ا جرخأو * ركاسع نبادجرخا ٍميضيملظملا تيبلا لدي ديسا ناكف هردص |
 ا هيلع فضل وهيل هقا سها لوسر للاب قأ ذب كنب رماعنب هللا دبع ناس بق نب ةلظدح ا

 أ| الا اضرا لاي ال ناكف يقسم. هنا يقسم هنا لسو هيلع هلا ىلص لاقف هلا لوسر قير غوستي لع هذوعو
 همأتءاجخل ردب موي يراصنالا ةقارس نيةثتراحدهشتساةي وبلا ةريسلا يف لاقو+ ءاملا هل ربظ

 ةئراح نع . ين دح هلا لوسراي تلاقف ةنيدملاىلامدق نا دعب وهيلعهنلا ىلص هللا لوس رمل
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 يي مي سس سمج دمي ومص صو يسب م

 || لاقف ايندلايف تشع امدسكب رالف نكي ناو نوح / نكلو ه هيلع كلبا /ملةبجلايف يف نكي ناف
 | تعجرق ىلعالا سو درقلا يف ةتراحو نادجاهنكلو ةنجب تسيل اهنا ةتراحمأ اي لسو هيلعمثنا ىلص
 سيقف ءام نم ءاناب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدت راحاي كلوي خي لوقلو كحضت لكل

 | يفناحضتي اهرمأ 2 تبرشم اهتنبا تاواد متي رشف ةتراح ما لوان هاف ضعشموهيفودي

 ا الوامعتماديعرقا ناثأآ ارما ةنيدملاب امو لسو هيلعمللا ىلس هل لوسر دنع ماسح فانعقتاعب وج

 ا مسوهيلعملا لص يبنلا اهيف قصيفرتب هرأد ين ناكمنا هتعمللا ىخر سنا ى نعميمتويأ جرحاو# رس
 هللا لوسر ناهنعهللا ىضر رهج نيل اونعدتام ا

 || نياىورو *كملاي راهنم حافاهيه بص ترن نم جرحا ءامديم و ديف ع سو هيلع هللا ىلص
 هلل ىفر ةلسماتنب بي زدجو يعشن لسوهيلء هلا سهلا لوسرنا باعيتسالا يرلادبع
 أ تلخودربلادبع نءأ لاق اه.ناك ام لام! نمد أرماهجو فرعي ناكاف ءامنم ةعشن امهنع
 | لزي ملف ءامابيجو يف حضنف لستشي وهو سو هيلعمّنلا ىلص هناا لوسر ىلعاهتعهلث | غربي ن
 أ هقفا نم تناكودل ت اود ةعمز نب هللا ديع دنع تناك تزهو ترك ىتحابهجوب بايشلا ءام

 ( اودارأ ككو هياعتج ١ ضعب ىطعا ملسو هيلع هلئأ ىلص هنا دعس نب !'ىورو *نيلقعاواهنامز ءاسن ا

 ا نياوهاذأفم ءاكواراش اولز ةاللصلات ,ر_ فد الو ةكربلاب هيفاءدومأ اكوا ناآدعب ءامديق ءاقسرفسلا

 ١ الداب ملسوديلعهّلا للص يبنلا رماةكم تت موي ناك الي وبنلاةريسلا يف لاق#ة دب زدقيفوبيلح

 | ناكو هتوص نوكحيو نوئزبتسي شي رق رافك ضعب راصف ةبعكلا ربط ىلع ن ذأ هنعهننا ىضر
 هللا لوسر همها ائزهتسمناذالاب هتوص مهرالفاتوص مهتسح ١نمنأكوةروذدحوب امهتلمج نم

 : ملسودهيلعمتا ىلص هللا لوسر ست لوتقم هنأ نظي وهوهي دي نيد لثف هد رماف سو هيلع هللا ىللص

 هناتلعو انيقيو اناعادتلا اويلق "دلعماف هدع هلأ ىضر بلاق ة هقب رشلا هديب هردصو هتيصان

 ةكم لهاب نذوب نا هرعأو ءاياهلعو ناذال ا ملسو هيلع ملا ىلص هللا لوسر هيلعىبل افهللالوسر

 نيمجا مهنعمشا يضر ةكعن اذالا نوثراوتي اونأك هدعب هدالوأ و ةنسةر شع تمس ةدس ناكو

 سماخلا بابا

 هل اهتعاطو هتوعد اهتياجاوهتلاسرباهتداهشو تا داما ملكتي ةقلعتملا هت ازحعم يف

 تل تاداجلاب ,ةقلعتملا سو هيلع هنا ىلص هتوبن لك ال دنمكللذ وحنو

 نايفسبلا * ربه ديعنب كلملادبع ينث دح لاق قاس نباقيرط نمقهيبلا جرخ

 هلا دارا نيح لسو هيلع ىلص هلا لوسر نا علا لها ضعب نع ىنقثلا ةي راجنب ا



 | هتان هللا لوسر تفتليف هنم معسوهيلع ملسالا ريشالوز رحب رمي رج ال ناك وبنلابه أدعي اومعم يس

 هيب و ةراجملا٠ نم هلوحامو رجشلا الا ىريالو هلاوث نعو هدي نعو هفلح ل سوهيلعمثا ىلص

 نأ هيبأنع ناهملس نب رسما قي رط نم يعن وبا جرخاو#هللالوسراي كيلعمالاسلاةوبسلاةيحتب |

 توقايلاو ا اللاديف كودرثدلا ةئيبك طاسب ىلع هسلجاف لو هيلع هلا ىلص بدلا ذخا ل ليربج |

 فحتال لاق مث 7 ملعي مل ام هلوتملا قلم يذلا كبر. مب أر قإ لب بج لاه :

 | كيلعم> السلا لوقي دجاسوهوالارججالوةرجشب ريال لعجاعجا ار ليقافهلا لوسر كلام دمتعاي ا

 | كسذمرتلاو يسلايطلاو لسم جرخاو * هاياهقا ةمارك فرعوه سفن تن ًايطاق هنا لوسراي |'

 |١ ارح تكي نالاقملسو هيلعدتلاىلص هللالوسر ناهنعمشا يصرةر عم نب رباج نع قيمبلاو ['

 نورح ا لاقو دوسالا رجتتلا وهمهضعب لاق ٠ نآلا ههرعال يا تعبا نا لبق لعمل ناك

 يدلا وهن نولوقي و هب نوكرعتي ساملاو هكبت قمرملا قاقز و رجتتلا قاقرن مرعي هريغ وه أ'

 | ةما نم يشئايلا صمح وب'مامال'لاقدب زانجا ىتمملسو هيلع ىلص يملا ىلعملسي ناك |:

 1 ركبف أ رادل ل ناقملا رادحلا ي ىنملا رجا اده نأ ةكب هتيقل نم لك يف ربحا ةيكلاملا

 يذمرتلاو يمرادلا حرح او*ملسوهيلعمما ىل<ينلا مكيدلا وه ةروهتملا هنعهنلا ىضر ا

 0 : يلع رع ييقبيبلاو ريع وب اوى اريطلاو هححت و كاكاو هن حو

 هل لاقالا لبجالو ردمالو رجحت كبقتسا اهئاهيحاون ضعن يف جر 2نةكم ملسوديلعمللأ ىلص :

 "أ يداولا همملحدا ىتي ًاددق! طملب رح هجو نم يقهيبلا هجرحاو ٠ هللا لوسراي كيلعمالسلا ٍْ

 ميس وبأو داذبلا ج جرح او: ةمعما أب اولا الوسراي كيلعمالسلا لاقالا رحشالو رحم ريالف

 تلعج "يملا هلل ىحوا الل, ملسو هيلع هيا ىلع دعا تلوسر لاقت تلاقاهنعهللا يصر ةشناءنع

 ةّرب نع معن وباودعسن.' جرحاو *هللالوسراي كيلعمالسلا لاقالا رحشالو رحم سماال

 ةوبلابو ؟دتياوهعمارك ةلئادارا تريح ملسو هيلعهقل!ىلص هللا لوسر أ تااقةار ىباتدب

 رحب رعالف ةيدوالانوطب وباعشلا ىلاىضفي واتيب ىريال حدس اهنجاف جرح اذا ناك |

 ١ ىري كف هملجحو هل امش نعو هنيع عتمفتلي ناكم هناا لوسراي كيلعم السلا لاقالا رحشالو |:

 ٍ دري لسو هيلع ىلصهما لوسر ناكومرح اي دازودلشج رح آدجو نم يعن وبا هجرحأو ١ ادحا ]إ

 | ةريلا ةيسنالحو دج أديسلا ةمالعلا للاق*ة يحتل اهلع لب ربج ناك مالسلا كيلعو مهيلع أ

 0 ريثك نعننسلا لهااهاو رةريهشةريثكم ملسو هيلعمشلا ىلصدل رحشلامالكتييداحاوةيوبالا |

 0 ةماساو هلثادبعنب .رياجو رم نبدقلادبعو بلاط يل نع ىو باطلعانب رم مهنمةباوتصلا نم أ



 دق ك2 9ع

  يضأقأ 1 لاكنيمب انا نم مهامشأ مونعاهاورومريغو َ ةرمع ىلع وكللام نينا دب يذد |

 كشي ال ةيوقةيترم يف تراصو يونعملا رثأ اونا غلب ىتح نيالا ةباضعلا نم ريمكس ع |

 شمالا قي رط نميعنوباو يمرادلاو ىلعي وب أوةييش يللا نبا جرخاو * ءالقعلا نمدحأ اهيف |
 جراخ وهو سو هيلع لص ىبنلا ىلا لي دبج 'اجلات هنعدتلا ىضر سنا نع نايغسايلانع ا

 نيب تاكو ضرالا داق تءاج امامدق ةرجشلا شا” لاق مناة اكيرانادي رئاأأ

 || هجرحاو يبسح يبسح لاقاهناكم ىلا تعجرف كناكم ىلا يمجر' لاق عجرتلهاهرملاق هيدي |
 ا جرخ لاق هنعدللا ىضرن سلا ن نع قييبلا جرحاو * رم نع قييبلاو رباج اجنعدما مامالا أ

 أ بيدك د رم هللا ءاشام غلا نمدلخد دقو ةكمباعش :ضعب ىلا لسو هيلعمشا لص هنا لوسر

 ا ناصغأ يأ ”عدا بلا هللا ىحواف غلا اذهينعبحذي ودهيلانك ء.طااميترا برلاقههايأ هموق

 ا هللاىلص هللالوسر ءاج ىتح ضرال ا ب“ دخت هناكمن منزةناهان هغاعدف تك ةرح لام ذه

 أ ضرالا يادننصغلامج .رف كف كم ىلا عجدا ملسو هيلعمتت ىلص هلا لوسر هل لاقع مسوهيلع

 | بكنربا جرخاو# عجرودسقن تباطو سوه يلءهلثا لص هلنا لوسردمش ناك“ ا ىوتسا ىتح |

 || نادتعمللاىمر ب اطملا نإ رم نع 1س ح دعس ميسوباو قيمبلاو راربلاو ىلعي وباو ا
 | مويلا ينرامهللا لاقف نوكرشملا هاذ ال ايبئكن نوحملا ىلع ناكل سو هيلعمشا ىلص هللا ل

 ادح ضرالا "دش تايقاف يداولا بناج نهةرجت ى دانف رءاداهدعب ىبذك نمييلاب الة يآ |
 نماه دعب ينب ذك ن م يلاب ام لاف اهعضوم ىلا تعجرفاهرع 6 هيلع تملسف هي دي نيب تفقو ىتح ١

 هللا يلصللا لوسر 2روكرشملا ىذت ؟لاقدنع هللا ىضر رياجن ع ميعب ونأ جرحأو* يموق
 تس ةرجش يا عدا هتئلاقفر ينك هيفداو ريمش ىلا هب قلطناف لي ربج هاتاف سو هيلع

 *« قحلا ىلع كنا ليربج يل لاقفلاقهيدي نيد تماق ىتح تلبقاف اهنم ةرجضش اعدم
 هللا للص ىبنلا ينارعا لأس بتلاق هنع هللا يدر بيصخلا نب هدي رب نع رازبلا جرحأو

 كوعدي هللا لوسرةرحشلا كالتل لقدل _لاقةهلثأ لوسردنا لعلدتةمالع ياي الو هيلع ْ

 ضرال ادعت ءاج متاهقورع تعطقتف ابفلخواهيدي نيب واهلامثواهنيع نعةرحشلا تأ -ااناهاعدم ا

 كيلع مالسلا تلاقف ملسوهيلعملا ىلص هللا لوسر ي دي نيب تفقو قد ربذم ٍاهقورع رخ |

 بلاقف توتسافاهقورع تل دق تعجرف اهتبنم ىلا مجرتلف هرم يب ارعالا_فلاقهللا لوسراي
 هل لاق ةياور يهب حرصك .وهيلعمللأ ىلص هب نم . انادعب ياك كال دج يلن ذا يبارعالا



 -فدتن لا

 ىلا ارعا ءاجظداباصيا ديرب نع ميعن دن وبادجرحاوجدلنذلف كيلي روشأيدب لبقا يل 5

 ديرت يذلا املاقاتيقي هبددزا ائيعيفرامتلسا دقهشالوسراي لاقف سو هيلعهف' ىلص ىبنلا
 تلاشهثنا لوسر يبيجالاةفيبارعالا اهاناماهع داق بعذا لاقكت ًاتلطةرحشلاكلتعدا لاق

0 

 ين امل لاقيبح يبسحيا ءالا لاف هلل لوسرايكيلعم اللا تلاقع سوما ىلص

 يا كل دهشي نم هل اوناقنحلا لراو ةرجش هلاوعقسا ةليل نجلاب مسوهيلعمننا ىلص يلا
 اهقورع جن تءاج ةداهشللاهاعد مت ع ملا هذه لسوهيلعمللا ىلص لاقف هللالوسر كاي

 نب | رع يخم دعب يذمرتلاو ينرادلاو يقييبلاو هي رات ييراغلاهءورو + مقاعق امل [

 هللا لوسر كنف رعا لاش ملسو هيلع هذ ىلص يبدل ىل ايبا ارعا ءاجل اقام هتعهل' ىحر سايع |
 هاتأ ىتح بتي يازقني ل مث اع دف عب لاقي نم اوتأ ةلخضنل امه نم قذعلا اذهت وعدن أل اقف

 عجرأ هل لاق 3 ملسو هيلع ىلص يبنلا ىلا ىعتتا ىح مقري و دج وهو لبقأد ضراال ا ىلع

 خي رايشلا نم هيفا نوجرعلا قذملانمدارملاو هنا لوسر كنا دهشا لاقوييبارعال ا لسا داعق

 يبنلا مانع يلزم انلزن ىتحابرس لاق تما ىلا تيدحلا ركذم ريسم يقسو هيلعهنتا ىلص | ا

 1 ىلا تعجر متي تفاط ةياور يفو هتيشغ ثغ ىح ضرالا ق شت ةرج تءاج ملسوهيلعهللا ىلص |

 يف اهبر تنذأعسا ةرهش يف لاقف كلذ هلت ركذ سو هيلعهللا ىلص ظقيتسا الف د
 - انرسلاق هنعمل ىضرعل دبع نبريأج نع هحيم# يف لسم ىورو# الن ذاف؟ يعزسن

 هللا وسر بعذق امساو يا حيما ايداوانلزت قحةرغفلس, هيا لست ليس
 ف مسوديلمهّللا صدا لوسر رظنف*امنم ةوادإب هتعيتاف هتجاح ىضقي لسو هيلع ىلص |

 | ىلا سو هيلا ىلص هنا لوسر قلطناف يداولا * ىلطاش يف ناترههش اذاف هب رتعسي ًاًميش ري

 شوش ا ريمبلاكتممت داقتاف ىلاعت هل نذاي يمسيداقتا لاقفاهتاصغا نمانصغ ظخافارمدما | 3

 :أ يبنلاتتاىتح اهقورعتعطقمرح الا بناجلا ىلع تلاممتاهقورعتعطقف اهبناوج نم يذاج ىلع

 أ هد سالدا دجال اقف كل دجسأ كارل نذل لاق لم كيلجرو كرر
 3 تلعا يات تل لاق هنع هللا ىمر هوعسم نيب هللادبعح ء لسمو يراختلا جرخاو

 1 طقس ىتحاشبشم اثيشملختلا نمل رئي لمت ةياور يويبا ارعال الساد هناكم ىل ىلاداعف جرا لاقف

 : يبنلا عمتك لاق هنعهثلاىضر ىقدلا ةرمنب ىلعي رع قييبلاويف اريطل اودمح ا مامالا ىورو

 | داقتيل ريعبلا فنا ف لمجي دوعوهو شاشملا هيف مشو يذلا شوشخلاوءدئاق مناصي يذلا |
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 أ | اتماتلافىلامت للان ذاب - لعامل لاقا منيب فصنملاب ناك روح كل ذك( ىرخالاب لمف ةلوهسب
 | يقحلا هللا تلوسو كل لوقي ةرحشلاهذهللق رباخل لاقاهادحا نصغب ذخا املدناةياور يو

 | يار دحا تعجرف اههنلخ سلجن اهتبحاصب تقم ىتح تفحزفاكفلخ ساجا ىتح كتبحاصي
 ا هللا لوسر اذاه تفتلا» بيجملا بيرغلا رمالا اذهب يسفن تدحا تسلجوىرجاو ودعا

 أ( هللا ىلص فقوف قا - ىلع نم ةدحاو لكت ماقف اتقرتمادق ناترجشلاو ملسوهيلءهّلنا ىلص
 : دي ز للم ةماسا نع ىلعي وباوقييبلا ىورو ال اهشوانيع اذكهدسأ أرب لاقف 0

 | ةجاخل ان كم يخت له هي زاخ ٠ ضعب يف ملسو هيلع هما ىل اصلا لوسر لاق لاقاهنع هلثا ي

 ةراججو الحم فكتمداكرت لهلاقف سانا نعر لاح عضوم هيفاميداوأ ا1نأثادتو شالو

 نيراقث ن 5 أي هلا !لوسرنا كم + لقو قلطنا لاق تابراقتم تالغىرا تلق

 ىح ني راقتي تالفغا تي اردقل قملاب هثعب يدلاوذكللذ نلت لق: ثالذ لدمةراجحلل لقو |
 أ نذل قيل لاقوو ل. -و هيعمل ىلص هنجاح ىضقهاماكر نرص ىتح ندقاعتي ةراجملاو قا ا

 أ ىبحا مامالا رج :رحاو# نوعضاوم ىلا ندع تح نقرتفي نوعي ًارادديب يف يدلاو نقرتفي
 / هكا ىلص ىبنلا عم تك لاقدنع هلاوفر ةبايس ني ىلعي نع سيم" دنسب يفاربطلاو يت يبلاو ْ
 ٍ ةلسزب وا نعموو ٠ اتهضناف نيتريغد سيتلخت يأ نيتي دو رماف ريسم يف ل -و هيلع ا

 1! باهدا ركذو+نيدح ةوزغ يف هنع هللا يضر دوعسم نبأ نعمو#و « نيترجش يهمعهّللا ىضر ا

 تبي وب شرف دانك اهمتتو راغلا ركب وباو وهل خدام و هيلع هلل لسد لوسر نا ريسلا
 + ضيا رهزو ناطيحا + ناسالا لممنوكتة ءارلا ىمسنن اليغمأ نم ةرجت هباي للعدل

 0 ميعنوب او قهيبلا جرخ او* رانكلا نيع أ راغلا نع تبل هيلو هتف شي رلاك وكي و داخل هب
 سالادشا نم ناكو ةناكرهل لاقي مشاه ينب نم لجر ناكل اق هنعهّللا يضر ةمامأ يلا نع |

 تاذ ملسو هيلع هلا ىلص هللا يبن جرحت مخ * !هل لاقي داو يف هلاهغ ىعري ناكوأكر شم ناكو مهكتفاو
 ةناكر هيلا ماقف دح السو هيلعملا ىلص يبن ١١ عم سلو ةناكر هيقلف ي داول !كلذ لبق هجوتوموي

 || ينيب مرالولو يككا زي زملا كلا ىلا وعدتو ىزعلاوتاللا انتملآ متشت يذلا تنادماي لاقف
 ضرعاسومويلا ينم ك يجي ميكحلا زي زعلا كملا عدا نكلو كلتقا ىنحمالكلا كعلك امكنييو
 تالا وعوا اناو”يِلع كنيعي ميكحلا زيزعلاك ملا وعدتو كعراصا :راكلله ارماكيلع
 هلثاىلص هللا ين كلذدتع لاقامراتم هذه ين“ وم رشع كلذ ىنتعرمص تنا نافىزعلاو

 -لاقفهر دص ىلع سلجوهعرصف سو هيل ءهّنلا لص هللا يناعدو دعتساف تئش تئشن ا ممن سو هيلع

 | امو ىرملاوتاللا ينلذخو كلا زيزملا كملا هلعفامنا اذهيب تلمف يذلا تنا تسلف ةةناكر



 ا هدخاف اهراتخت ىرخا رشعشللف ىنلعرس ىلا ناف دعو لاقفكلبق ييدج طقدحأ عضو

 هيلعملن ىلص هللا يبن هعرصفةرم لوا لءفاك هاا هن .دحاو لك دول وهيل ها ىلصءنا يب

 كلا ءلعفامنا اذه يب تلعف يذلا تنا تسلف م ةناكردل لاقف هديك ل عسلجل لو
 ةناكر لاق مت كالبق طق دحا ىبنج مضو امو ىزعلاو تاللا ىلذخو ميكا زيزعلا

 لو هيلع هللا ىلس هلا يت هذحام اهرادخم هل .رحآ رشع كلف ينتعرص تنا ناي دع

 ريرعلا كلا هلعف اعاو اذه يل تلعف يدلا تنا تسل ةباكر لاقف ةتلاعلا

 سو هيلع هللا ىلص ىبنلا هللاقه اهرتحام يع نمةاس نيت الئ كدودم ىرعلاو تالللا ىنل ذو
 | لست نأ كلا رانلاىلا أ ريصت نأ كي نسم ًاوةباكراي مالسالا ىلا ملاك وعداىبكلو كلؤديرا ام

 انأ نأ ديبمت كيلع هللا ملسوهيلعمش ا ىلص هللا يبنلاقمةي أ اىنيرتراالا الةباكردل لاقم ل است

 :ا عورم تاذرعم ةرحب م هنمي رقو من لاق هيلا كتوعدامىلإ !ىبدم ا , اكاراف يل )توعد

 ١' تليقاد نيتنتاب تقشاف هللا ذاب يليقأ 14 لاقو لو هيلعهناا ىلص هنن يبب اه راش شاع نايصقو

 | لكن بي ول هيلا لمدلاي : يدي نيب تاك ىت>اهعورهواهساب ب اهقش فصن ىلع

 | ديبش هللا كِيلع سو هيلعهللا ىلص هما ىبن هل لاقف مجرتاداهر# اميظع ىتي را ةناكردللاقف

 ىتح اهعورمو اهناب هقب تعجرد م.لاق هيلا كلوعدا امىلا بحت تعجرويب ر توعدانا شل
 ص تراالا يب امتنا لاققولسإ إس ألو هيلعدتلا ىلص هلل ىب هل لاههابقشل تمأتلا
 ىباق ف لح د بعرا كتبجا !ءايفا اهمايبصو ةئيدملا ءاس تدحتل لراىرا الوايطع تي أر

 أ بعرىلقل ديزل دحا طق يبتج عمي مله مهاييصو ةنيدملا لهاءاسن تلع دقت كنم
 ؛( ةجاح يبس مل-وهيلع هللالس ىلا ألاقي كفر ان نود كلو اراهالو اليل طق ةعاس

 ا ليقاعاعجار لسو هيلعهل' قلص ىنقلطناه لت نا سيباذا كعنغملا

 ا هئطخي داكيال ةباكر يداوهنأ فرع دقو مذ / يداو لبقدجوتدقدنا اريحاخدب اأن امهنع

 ,| ذادل اجرفم ناقرشتي و ىرش لك ىلع نا دع مب انا هجثوإتقيف ةءاكرماقلي نااقغشاو هباط يناحرشن
 ا هل دحويداولا اذهملا جرحت فيك هللا ىبايالاقم البق. مسو هيلع هلل ىلص هللا لو -رمىلا ارظن ْ
 : هلل ىلص ىبنلا بلا كحصن كلاي ذكت مدعا او سأدلا كتما نم هناوةناكرةهج هنأ تفرعدقو |

 أ[ ايهيفءارايذلاوهب لعف يدلاهتيدحا يهتدي أ شن او يعم هللاوتيما لصي نكي مللاقّت ل سوهيلع 1
 ناسنا هينج عضودنا ممقام قملاب كنعب يذل اوال ةناكرتعرص أ هللا لوسرايالاةفشللؤ دم |

 ةمقلع قيرط نم معنوب أ جرخاو* هيلع ىنن اعاد يب رتوعديفا م إو هياعهللا ىلص ىبنلا لاقه طق ا

 زربتين زاداراف رييح ةوزغ ف .وهيلعملل للص بنا مماك ل لاق هدعهلثا يضر دوعسم نإ نع[



 سلا دي 0 و

 .أ اًميغىرت لهرظنا لل اقف هتربخافةدحاوةرعشاذاف ترظنفاثيش ىرت لهرظناههادبعاب لاق |
 ُ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرزا امل لق ل اقف هتربح اف ابتيحاص نمة دعابتمىرخلا ةريغش ترظنف

 | ىلإ امهنمةدحاو لكت ةاطناف ماقّتامهب رتجساف امهات !متاتع تجافارل تلقفاع عت ناكرمأي |
 ا تجرخ لاق هنع هللا ىض ةررب  احنرع يتييبلاو ةبيش يملأ نب اودي وهأرنياوىب مرادلا جر جاوا يناكم ش١

 هلرتمالزندحا /هاريال تح دعأبت زاربلا دارا اذان ناكةرفس ي ل سوهياعهثا لس هال لوسر عم ١

 ءامقوادالا تألف قلطناوا ودرال ا ذحرباجاي ىللاقدرجت الو ملءاهيف سبا ضرالا نم ةالفب ْ
 0 هذمل لقف قاطنا وب باحات يللاقف عرذأ امهئثيب ناترعش اذافىر داكنال ىتحابيشفاقلطناو

 | اهتيحاصب تقم تاعفف كفلخ سلجا ىتح كتيحاصب يملا هنلالوسر كل لوقيةرحشلا |:

 | تضرع دق ةأأرمابا نت اذاف انرسم انيكرو انعجر ع هتجاح ىبدق ىتح اهءلخ ساجن
 | لكناطيشلا هذخأي اذه ينبا هللا لو سراي تلاقف هل محت ىبصايعم لسوديلءهتلا ىلءهنالو ل

 ا ةمصقونينوجشلا سفرك ذفنيتر شير عفوي راوية دج فاطلالاىلا بع لاقنيبح ا

 ١ ةمدقم نيب ودنيب هل جن هلواتتف سو هيلع هنئا ىلص هللا وسر فقوف هعديال تار رعتالأث موي

 ْ اذف مايا املوأت م 3 ثالث هلا لوسراتاهللا ودع ًاسخارإ و هيلع هللا ىلص هنن الوسر لاةفلحرلا

 || يتيدهى نمل قادت الوسراي تل اقف لمحت يبصلاوارهدوقث ناش 5ك ايعم ةارملاانل تضرعاتعجر
 "أ اودرو اهدحا اوذخ ملسو هيل“ هلناىلص هللا لوسر لاقفدعب هلاداعنأ قحلاب كشعب يذلاوف

 1 ادجاس رخ نيطامسلا نيب ناكالف ان لمحو ءاج اتنين لسو هيلع هللا ىلص هثلا لوس وانر معرخلالا
 ا انوئس اولاق هن أ شاق لاقانلوه راصنالا نم ةيتهلاقف للا بحاص نم سوه لعشا ىلص لاقف

 | هيلوعيبل ملسو هيلع ىلص لاقت متلك نيب سقتل «رحاتدرا هنس تربك لذ ةدس نيرشع هيلع

 | نبانعقييبلاو يئاربطلاو رازبلا جرحاو * هلحاهيت أي ىتحهيلا اودسح أفلاقكلل وه اولاق

 ةوزغ ييفاربطلا طفلو ةكم ىلا رفس يف سو هيلعهللا ىل لص ىبللا عم ناك هما هنعدتلا ىةردوعسم
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 لاقدنع هنأ يصر ةللس لرب ناليغ نع ركأسع نباو ميعنوب ا جرخ خاود# رباجت يي دحوحن للا 1

 لاقع قرفتم ل ياءاشإ اهيفضرابانورمابجم هدمادي ًارف ارق لسو هيلع هللا ىلص يبنلا عمانج >
 دحن تسلقنا متاهعادح ا تلاها هتبحاصولا ةقاهأ دحا رثنيتءاشالانيتاهرتن !ناليغاي

 ذ:أىتح ضرالا يف || ىلا ضرالا يف دنع تداعو بكر َتاعنلخ ا ضوتح لزفاهتبحاص ىلا تمض

 "1 نم "يلا ييمت !مالغ يلا نم ناك مدل يبناي تلاقفاه نبابةأ ارماتليقاف يل زةمانلزن متاهعضوم

 5 هيلع هلا يىلص هللا ىنءان داقدلهّللا 'عداف هتوم ىنتا اناف نوتجلا ىلا ةتوملا هتياصافا ذهينبا
 | هلا ءاغناأ آس سي ىرت نل كنباب يبهذا لاف ماثال الثا ودع جرخا هللا لوسراماهثلا سب لاق |

 |دححح



 هيفو يلايع شيعو يشيع هيف طئاسيل راك هناهننا ىناي لاقف ل جر اج الزنمانلزنقاتيشم# | :

 ىاىتح هياصصاي ضينفامهنم وندلا ىلع دحاردقيالو يطئاحو !.سفنأ يناعنموالتغاف ناهض ان
 اليقأ حاتفملاب بابلاكرح الف حتفالاق كلذ نممظعأ اههرما لاق حتخا هبحا 1 لاقف طئاحلا
 فخاف ادجس مث اكرب سو هيلع ملا ىلص ىبنلا ىلا ارظنف بايلا جرعا الف حي حيرلا فيغفكة اجامل
 لاق اعقلع نسحاواهلمستسا لاقوامهبحاصمىلا امهعفدمتارهسأ و هرب سو هيلعمشتا ىلص ىبنلا

 انعجر متوجالا يدلا يمللالا سيل دوح.لان ا لاق حا نحف مئاهبلا كلل دجست هللا ىبايموقلا

 ةديربنعميعن وبا جرخاو* يملا نالغنملاز ام قحاب كشعب يذلاوتلاقف ما ةلاءا تءاجخ
 هديعكاو هللا الا هلا الن ادهشأ السمك تيتا اىباي لاقف ءاجايب ارعا نأ هنع اوم ر
 سو ةيلعمشلا ىلص ىلا لاقف كيتأه ءارضخلا ةرحشلا كلت وعدت ل2را ديراو هلوسرو

 يبنلا ىلع ت تابقا مت مت وتس وتسأو اهقورع تعطق ىتح الاهشو انيعاطوصا ىلع ةرحشلا تلافى جاعت

 تلاق ةرحداي نيدهمشلا م ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بتلاقتابقورع رج ملسو هيلع هللا ىلع
 اهناكمىىلا مجرتلم اهرم يبارعالا لاق, تقدص لاقهللا لوسر كباوهشناألا هلال نا دبش

 عقوف ةرفطا ي ايقورع تلده اهترفح ىلا تاعجرفو تنك 5 يوكو كده ىلا يعجرا لاقف

 ىلا بهذا ينارعالا لاق ضرالا اهيلعتسأتلا م هيف ناكيدلا هناكم يف قرع لك

 ىلعي وباو ييرادلا جر جرحأو * ل يتماوم ةيئاطب مسكي او ريخلا ممربحاد يموقو ىلحأ

 انك لاق ١ .هنعهلنأ يصررمم ربا نع مص دنسي ميسوبأ وقييبلاونابح نباو رارلاو ف اريطلاو

 دي رتنيأل-وهيلع هللا ىلس ىبنلادل لاقادو الث يإ ارعا لبقاعرفس يف ملسوديلعمما لص بلا عم
 ادهناودل كي رشال هدحو هللا ال اهل اال نا دهشت لاقوهامو لاقريح يفثلل له لاق ىلها ىلا 0
 ا ملسوهيلع هلا ىلص هللا لوسراهاعدم ةرحشلا,ذهلاةلوقثام ىلعدهاش نمل اق هلوسروه ديع

 اثالث اهدهشتساه هيدي لريب تءاجىتح ادخ ضرالا دحت تلبقاد يداولا 'طاشب وهو '

 مهيشت 1 قوعبتي نال اقف هموق ىلا يبارعالا مجرواهتبنم ىلا تمجر مت هللا لوسر هنأ ت دهشف ا

 هللاديبع نب دمم نيد قي رط نميراخبلا نيا جرخاو# كعم تنكف كيلا تعجرالاو
 لاق قداصلا هللا دبع ىلا نعانب اما نم لجر نع يفوكلا دمت نب رفعج ينت دح لاق يرهوجلا ا
 تسلا هللا لوسراي نكرلا هل لاقهزاجم ىلرغلا نكرم ا ىلا مسو هيلع هلا لص هلا لوسر ىهتنا امل[
 نكسا لاقفلسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر اندفملتسا ال يب اكبر تبب دعاوق نم
 | طسوالا فيس ىفاربطلاو رازبلا جرخ(ماعطلاوىصخلاجس ب - ) روجمسريغمالسلا كيلع

 تقل هدحوالاج و هيعمل ىلص بلا ناكل أق هنع هللا ىمر رذمجلا نع قييبلاو يعن وبأو |

0 



0 617 
 ا م وسوم يو ل بيو و يس سلا حمم هع ع عع صعيب يوسي سومو دج دبس ع واسم دعا

 | هللا ىلص هللا لوس .ر يدينيب و ناثعٌرمع ءاجمت سلج ملسف ركب وبا ءاجخه يلا تسلج ىتح

 | ملحتلا نيدكك انينح نمل ت مع“ ى تح نحب سف دفك يف نهعضوف نه ة خاف تايصح عيس لسو هيلع
 || للا نيتك اتينح ملل تمع“ ىتح نحبسف ركب ىلا دي يف نبعضوف نه ذخا متن سرقت نهعضو
 | مثلما . نيدك اندفح ممل تعكس وحن حبسف ومدي يف نههضوف نطوانت تن سرغت ن عضو
 | علمتلا نين أديتح نمل تععم ىتح نحيبسف 12 اقع دي يف نوعضوف نطو ادت نسر فن نهعضو
 نعود اسعنباهجرخاو# ةوبث ةفالحم ذهملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر لاقف نسر فت نهعضو

 ْ جلا انمعم ىتحيزرحيسف هدي يف تايصح ذخا لو هيلع هللا ىلص يبنلا نا ظف هنعمل ىضر سنا

 || انعم تح نحبسفر مجدي يف -:هريص حيرستلا انعم ىتح نحس ركب بادي يي نهرريصم
 ٍإ انالجر الجر ايديا يف نهريص # سييستلا انمع" ىتح نحبسف ناوعدي يب نهريص# حيستنلا

 || هللاىصر سايعنبا نعشللام يبا نع يدسلا قي رط نم يعنوب أ جرخاو*نهسم ةاصح تعيس
 ااخخ سيق ني شمال فو سو هيما ىلس هللا لوسر ىلطتوءرضح كولممدق لاقامهنع ا

 ا ناو  :ىهاكلاب كلذ لمفي اهناهلنا نايس سو هيلعهلا ا لص لاقفوهاق ًابح كلاب ًايحدقانأ
 | ىمحزمافكل َلسوهيلعهلا لص خاف لوسر كلا ملمت ميك اولاقفرانلا ي ةابكلاو نهاكلا

 || جتااوباجرخاو مقا لوسر كنا دهشن اولاقءدب يىسملاحبسف هلئالوسريفادهمتي اذهل اقف |
 ماعطب لسوهيلعمنا ىلص هلا لوسريقا لاق هنعهّثاىسركللامن.سنا نعةمطعلا باتكي |
 ١ هللا ىلص هنن الور لاق تمعن لاقدحيبست هقمت 7وهلنالوسراي أو /اقمعيسي ماعطلاا دهنأ لاقف ديرث .

 ا محيسن ماعطلا اذههننالوسراي منلاقناهان دادلجرلا اذهنمةعصقلا هذه ندأ دل سوعيلع |
 أ| موقلا ىلع ترم أ واهلا لوسراي لجو لاققاهدر لاقت كلذ لثمالاقف رح آم رح [سماهاتدا

 ]1 اهدرف اهدر بن ةنماولاقل لجردنع تتكسوا اهنا لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف اميج |
 1 ليربج ءاناف لسو هيلع ىلص يبنلا ضرم لاق هيبإزع دهس نيرفعجي نع ءافشلا يف ضايع جرخاو 5

 /| بسلا جاتلا لاق( عذجلا نينح )ريس لسوهيلمملا لص ىبنلاهنم لكاف بتعو نامر هيف قيطب

 || ةحيمص قرط :ىمنيرشعلا وحت ىلا ةباصعلا نمةعامج نعدروددال رتاوتم عذجلا نيدح
 ظ القت ' عتجلانيتح ءال اره لقندقن لاق اغلا ضعب هعيتواهنني هد هوفوب لاا د ةييثكا

 ا أ لسوديلع هلام يايات عج راك اناعتس هلا يضرم لير رباج
 6-3 ب حضوف ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا زن ىتح راشعلا تاوصا لثماتوص عزجلاعمسربدملا



 مييييسسمملا لم مسسس٠ساب | يصمم ل ميملع ل سول م دس ل يي تل هسسصتص مسا ميسم يس ١ اس يا رع يل ملل

 ارامل ةلحخ ىملا موقي ناك سو هيلع هللا ىلص يبنلانااضي  رباج نعيراخبلا جرخاوه«ت
 ابهفف لسو هيلع ىلص ل رنف ىبصلا حايصةلففلا تحاصف ربملا ىلا عفد ةمججلا ناككلف اريتمدل
 *# امهدنع ركدلا نم عمست تناك ام ىلع يبت تناك ن كسي يذلا يبصلا نينا شت تلعجي هيلا

 بطحي ملسوهيلعهللا ىلص يبنلا ناكل اق هيأ نعةدي ربنيهللا دبع قي رطنم يمرادلا جرخاو
 نع 5 نع عدجلا عزج هل نص يدلا ربدملا ىلا دمعو عدلا قراعالف ريدمدل ذذغام عذج ىلا

 تلك يذلا ناكملا يك -رغان ارتخا لاقوهيلعمدي عضوف لسوهيلعهنثا ىلص يبنلا عجرف ةقانلا

 كتين نسي اهنويعو اهراهنأ نم برشتفةدملا يف كسرغا نأ تئشناو تنك 15 وكتف هيف
 تلعف دق مس هل لوقي وهو ملسوهيلعهللا ىلص ىبنلا ععسف كتر نمهللا ءايلوا لك أف رقتو
 ميمنوب ويف اريطلاهلثم جرخاو# ةتملاب هسرغا ناراتخا لاقف لو هيلعهننأ ىلص ىنلا لئسف نيترع

 ركاسعنباويعنوباويوغبلا جرخاو *اهنعهللا ىصرةثئاع نع ةديرب نب هللا دبع قب رطنم
 نح هيلعماق ألف ربدم هل عتصف عدج ىلا سطحي سو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكل اق سك نب يب أن ع
 كديعانا أشت ناونومللاصلا كنم لح ايوهةئملا يك سرغا أ شت نان كساهل لاقد عذجلا
 يلا :ىع ميعنوب او يسرادلاو ةبيشيباس ! جرحاو »اين دلا عقر آلا راثخافق تنك" 5 ايطر
 هلعتصق عقح ىلا بطخمي سو هيلعمللا ىلصهنلا لوسر ناك لاق هنعهللا ىضر يردحلا ديعس
 مشت و ةيلعمللا ىلص هللا لوس .رديلا لريقاهدإو ىلا ةقانلانيدح عملا نح هيلعماقاإلو ربتم

 ناك سو هيلعمللا ىلص هللا لوسر نأ امهنعدنلا ىدررمس نبأ نعيراحبلا جرحاو#نكسف هيلا
 *«نكسف هحسف لسو هيلعمشاا ىلص يبل ءاتاه عذجلا نه هيلا لوحتريدملا ذحت الف عذج ىلا بطعحي

 ده ي دجملا يف ةلحم حذج ناك]ففلبا هتعىقر رمح نبانعددنسمي د. >؛مامالاهحرخ و |
 هيف سانلا لكي نادي 5 رمآ تدحوا ةعمجخ موي ناك اذا هيلا هرهظ سو هيلعمللا ىلص هللا لوسر |:

 تاالت اريدمل اوعتصفاواعفت نا كل عال لاق كمايق ردقك ميش هما لوسراي كل لسجمال !اوئاقف
 همزتلاةلسو هيلع هللا يلص هل! لور ىلعاءزجةرقبلا روحتاك عذملار اخت هيلع سلج لاق قارع

 سابعنبا نع قييبلاو يمنوب اوهحامنب او يمر ادلاو دعس ني او دما جرخاود# نكس ىتح هحبصو

 ربنملا ذنتا الث ربدملا فل نا لبق عفج ىلا بط حي ناك سو هيلعملل ا ىلص يبنلا نأ هنع هللا ينو
 موي ىل ان هتضلح اول لسو هيلعمللا ىلص لاقف -ركسف هتضلحافءاناف عذجلاٌّنح هيلا لوحتو
 ناكل اق هنع هللا يضر سا نع يعن وب او يقهميلاو ىلعي وباو ي ذمرتلاو يمرادلا جرخاو+ ةمايقلا
 روثلا راوك“ عذجلا راخ هيلع دعقو ربدملاذحتا الث عذج ىلا موقي لسوهيلعمللا ىلص هنا لوسر
 يذلاو لاقف نكنف همزتلافلسو هيلعهللاىلص هللا لوسر هيلا ل زنفءراوضيدجسملا مراىتح



 نأ هنع هللا ىم :ر يدعاسلا دعسنب لهس نعقييبلاومدتسميف هي ما

 :| اهيلعساغلالبقاف ةبشلعا تعحربنملا ذفتا الف ةبشخ ىلا موقي ناكل سو هيلعمللا ىلصدّشنا لوسد
 || ب تدكسف اهيلع هدي عضوفاماتاف سو هيلعمتلا ىلص ل زند مراكب رثك ىتحاهتيدح نماوقرف
 ١ ملسو هيلعمللا ىلص للا لوسرل تراك لاقاهنع هللا ىضرةلس ما نعريعن وباو يقبيبل ا جرخاو
 ا لها ايععم يح روتلا راوخ تراخ هندقف املف ربتم هل عتصق يطخاذأ اهيلادنتسي ةبشخ

 || دعس ل رباوهجامنياو يمرادلا جر .رخ اوي تنكسف اهتصنح اف ملسو هيلعهننا ىلصاهانناف دجصسملا
 ميسو هيل مننا ىلص يبنلا فتاك اق هنعهلا ىضر بمك نب ايلا نع يقييبلاو يعن وباوىلعي وباو
 ا هننا ىلص لزنف قشناو عدصتىحراخ هيلا عذجلاك لذ زواج املف ربدملا مدصف عج ىلا بطخي

 ا ني لهس نب سايعنعي ذمرتلا ليعايما وبأ جرح او# 12 ر كس ىتح هديب هحسف سو هيلع
 ا ت تاذةبشخ ىلع يطخ اذا بطخي لسو هيلع ىلص هن'لوسر ناكل اق هيب'نعيدعأسلا دعس

 سوه يلء هللا ىلص هللا وسر هيلعدمق ربتملا لمجو سانلادأز الف دجسلا يف تناكن يعضرف رف
 1 هيدي دمي لهسن ب سابعلا لع لاق نيدحاحل رودلا روخيا< تراهن ةيشللأ هتدقنف

 هللالوسرلاقف هو أرام ءاكبلا رثكوس اللا عزفت تح ةبشللا نإ دح وجي ديدي دعماب اى ارام

 جرخاو# ربدملا تحت اهواعجاو اهوعزنا ةيشملاهذه نورتالا هنا نامهيس سو هيلعم ا ىلص

 يلا ناك_لاقددع هللا مر ةعاوويلانب بلطملانع ةنيدملا رابخايف راكب نيريبزلا

 هيلع سلجو ريدملاهل لعجالن بطخاذا دحجسملا يف عج ىلا هريظ دنسي ملسو هيلعمشا ىلص

 هللا لص هللا لوسر 2راف هومواتال لاقو نكسف همزتلا ىتح هيلع لبقافروتلا راوخ عذجلا راخ
 سنانع عذجلا نيدحح تيادوس دمامامالا جرخاو * هلعدجوالا ٌميخوقرافيإ مسو هيلع

 هللا لوسر لزن تح نحت تلاز اكلاقدلاولا نيدح نحت ةبشخلا عمم هنا هرج ايفو نع هلا يضر
 اذأ يرصيلا ينعي نسحلا ناكفءرخ 1 ينو - دكسفاهتضتحافاهيلا ىشف فربدل نع لسو هيلعهلنا للص
 اقوشملسو هيلعدتنا ىلصدننا لوس د ىلا نحت ةيشخلاهللا دايعاي لاق مكي تيدحلا ٍاذهبشدح
 قيرط نم قييبلا جرخأو * ملسوهيلعمثلا ىلص هئاقل ىلا راحت ناو منن ةيقم ماكل

 لسوهيلعمقلا ىلص ادهم طع امايبن هللا ىطعا ام يفاشلا يلل اق داوس نب رمل اق يزارل متاح يف

 _-يم )هاذ نمريكاذف عجل نيدحادحح عا لاقق قوما ءايحا يع ىطصا تلق

 | ديسا يلا نعبجام ن باوهيعن وباو يقهيبلا جرخأ ( تهيلا طئاوح .وبالا ةفكسا

 ببيع

 م قص هلا بلوسر انزح ةمايقلا مويدىلا اذكهل ازال همزتلا واءدايىسفت |

1 

1 

2 

 ةمجلا مو



 ١ ادغ كالزنم مرتال سايعلل لسوهياطلا للسما لور لاق لاقدنعمتايضريدعاسلا ٌ

 || لاقفمييلع لخدف ىعدا امدعب ءاج تح هورظتناف ةجاح كيف يلناق 5 اىوح كودب وتننأ

 | ريخجانجصا ارلاق عهحا بيك _لاقهتاكرب و هللاةحرو / مانسلا كيلعو اولاقف يلع مالسلا ا
 | مهملعلقتا» هولكمأ ذأ تح ضعب ىلا مهصعي فحرياوب راقتفاوب راقت ملل اقف ىلاعت هنئادمحي |
 || مايا ىرتسك رادلا م عرتساف يتيب لها ءال وهوا ونصو ىمءاذه براي لاقفهت ءالمع ||

 ا نع ميعفوب ١ جرحاو #«نيم أ نيم ءانيمأ ١تعبلا طئاوحو ب ايلا ةفكسا تش 2 ًافمذه يق ءالع ا

 | لاقم سمايعلا رقم سوهيلعمتلا ىلص هللا لوس رز دعم تلك ل اقامهنع هلا يغ .رليسغلانب هل اديع

 | مهللا لاقوة شب ماطغو اتي لو هيلعهّلث ا ىلص يبل مهلح دام مه قلطنام كيينبب ينعبتا معاي ؤ

 ا ردم تيبلا يف يقب اقلافتلمعلا هذهبمهترتساك رانلانممرتساهيق .ةرةعويقيب لا ءال هنأ

 | نمحرلا ديعوديعمو مهو هلل دييعو هللا دبع لضفلا مم ءال ره سابعلا ودب وم نم رمأال باب الو

 :| يبلادمص لاق هنعهللا يضر سنان عناختلا جرحا( بلا كر حت )مهنتها يضر ةبديح ماو
 || ينلا هبرضد مهب فجرت تراقعو رمجو ركب وبأ هعمو ءارح وأ ادحا ملسوهيلع ها لص
 | ىلعي وبأ جرحاو* نأ دهيهشو قي دصو يب كيلعاعام تلتا -لاقوهلجربلسو هيلعمللا ىلص
 ا تيدح 1 رهام جرحاوهاعقف ادح دحأ طفل تمي دعاسلا دعس نب لهس تي دح نم يقبمبلاو

 ١ هجرخأو» ديه واق قيدصوا يبالا كيلعامت" 'دها'لاقف ريب رااوة حلت او لعو دازوهلتمةري رجلا
 1 ناهع نع ينطقرادلاويذمرلاو يئاسلا جر أ و*طقف ارح ظفلي ةددي رب تيا دح نم د

 ْ مو ركب وبأ هعمو كم ريبت ىلع ناكل سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نا هدعهّنئ! ىصر نافع نبأ
 || كيلع امناق رييث نكسا لاقو لجرب هصكرد ضيضملاب هتراجم تطقاست ىتح ليجلا كرتتامأو
 يأ هلجربهصكروهليجلا عطقتم دنع ضرال ١ نم رارقلا صيضخلااوم نأ ديهشو قي دصو يب
 ةرشملا هيلع ناك ةنارك ذو ءارح يق هنعهّن يضردي زنبديعس نعي ذمرتلاهجرخاو ٠ اهبهي رض

 اهنأ ىلع لمحت تاياورلا فالتخاو ةكمب نافورعم نالب اقنمناليجريبثو *ارحو ٠ ةديبعاب الا
 ريبث هل لاق شي رق لسو هيلعهشا ىلص هتبلطاملو ءافشلا يف لاق هريغو ىربطلاهلاق ترركتاياضق
 هللا لوسراي “يملا ءارحهل لاقف هلا ينب ذعيف يرهظ ىلع كولتقي نا ف اخ اينافهّلا لوسراي طيحا |

 | راسي ىلع وهوامهتيب يداولاو ريبثل لباقم ءارحو ةريسلانم ةرجملايف يورم ثيدح وهو
 ا || يئانتلاو لسمو دما جيرخا ( ريدا كر حت )بمهاوملا فيس هلاقريبث ”يلبق ءارحو ىنمىلاكلاسلا ||

 لوقي ربنملا ها ىلع وهو سو هيلع هلا ىلص ىبنلا تصعم لاقامهنعهنا يضر وم نيانعمجامنياو
 ف كيس جمع



 دكه
 ا ليقيو_:روربكتملا نيان ورابجلا نيا رابجلا انا لوقي هديب هضراودتاوامس رابجلا ذخأي
 هنم ء يبث لفسا نم ك رحتي ربدملا ىلا ترظن قحءراسي ؛نعو هني نعلسو هيلع هلا صن الوسر
 سايعنب ا نعدحصصوم اهلا ج جرخاو#لسوهيلعما لص هنا لوسرب وهطقاسا لوق!يفا تح
 مذهربدملا لعأرق موديلا لص هلا لوسر تعماهنا ةشئاعىنتث دح لاق امهمعدقلا يضر
 تاوعسا و5 ةماعلا موي هتضبق اعيمجأ ضد اور دقَق حش أ اوُرَدَق اموتيآلا

 هللا ىلصدلا لوسرب فجرفهسقن برلا دجي وانا انا رابجلا انالوقي لاق هنيمتي تايوطم ا
 كرا انهنعلاىغر ر م نبا نع يدعنبأو رازبلا جرخأو : نر خيلانلق تح هربنم لسوديلع ١
 اع غلب ىتحمردق قحدتا اوردق امو ربتملا ىلعةي الا هذه أرق لسو هيلعمنا ىلص هنا لوسر ١

 ةاشلاو تيسوشلا يدجلارابخا ) تارمت الب هذوءاخلا ذكح ربخلا لاقف نوكرشي (['

 ا. لاقامهنع هلا ىغرسايعنبا نع ميعنوب ا جرخ!(كلذب و هيلعمللا للص هل نيموعسملا 1
 ةيدوهم أرم |هتليقئسا عئاج وهونيكرشملا لاتق نم رديموي سو هيلعهّللا لص هللا لوسر لبقا
 ناارذن هك ترذن تنك تلم يذلا دمحايهل دما تلاقف يوشم يدج اييف ةنفجاهس أرىلع

 هللا قطناف هتم لكأتل كيلا هنلم الو هني بوش ألو يدجلا اذه نحيذأل اناس ةئديدملاتمدق |
 ال اقدنع هلأ ىضر ةريرهيلأ نعيراخبلاجرخ خاوج موسم يناف ينلك ًانالدمتاي لاقم يدلل
 .هديلعهثلا لص هلال وسر لاقف مساهيفةاش لسوهيلء شا لصق لوس را تي دهاربيح تحتك أ

 لاق من اولاق”يقداص متنا لبق ءيش نع عئاسيلا ملل اقف هلاوعمججل دوهرلا نمانههناك نم اوعمجا
 امس ةاشلا هذهيف متلمج "لاق تيرري وتفدصا اولاقن الف كوب ا لب ميذك لاقنالفاوناقكوب ا نم 1

 أ مل اين تتكناو كنمانحرتسا ايؤاك تك نأ اندر' اولاق كلذ لعلم افاق معناولاق
 يبنلا ىلا تدهادوهيلا نم ارم ١نأهنعشاىمرةريرحيلا نع ميعنوبأوي يتمبلا جرخاوخشل ارضي
 امىلع رخال ام لاققةمومسم اهناف اوكسم اهب اصصال للاقف ةموعسم اش لسو هيلع هللا ىلص
 سانلا جرا ابك تنك ناو هيلعمتلا كملطيسف ايبن تنك ن العا ن!تدرا تلاق تعنص

 هّللا_لوسر تناة ةيدوهتا نأ هبع هللا ىضر سنا نع ناذيشلا جرخاو»* اه ضرعاف كتم ا

 املأف لسو هيلعمشا ىلص هللا لوسر ىلا اهب» ءيجلاهتم لك ًافةمومسم ةاشب لسوهيلء ها ىلص
 قممبلاو يبرادلا جرخاو +كلذ ىلع ابطل سيل هلا ناك املاقكللتق" اق تدراتلاقشلاذ نع
 لسوديلع قا ىلص هنا لوسر تدها ربيخ لها نمي درهينا هنعهللا ىضر هنا دبع نب رباج نع

 ا



 دك 10 ع
 ا ةيدوييلا امدو ميديا اومفرا لاقفهياصصنمطمهر لكاواهنم لك أف عارذلاذ خام ةمومسم ةأش ٠

 ايف لاق من تلاق عارذلل يدي يف يتلا هذه ىنتربخا لاق كربحا نمتلاقةاشلا هذه تعم ألاقف
 ءاهبقاعيواهنعافسفهتماتحرتسا يبن نكيرل ناو» رضي الفايبنت ناك نأ تلق تلاق كلذ ىلا ,تدرا

 ينربخي اهئاضعانماوضع ناداوكسم!لاقهيفو رباج نعرح آهجو نم يعنوي او قييبلا هجرخاو
 نا هنع هللا ىذر يردخلاديع سيلا نع يعتوب او هحصتو وك اخلاو. رازبلا جرخاود#ةموعسماهنأ ا
 | اوفك لاق مهيديا موقلا طسب اذه اطيعم ةاش سو هيلع! ىلص هنا _فوسرا تدها ةيدوهم |

 3 تلاق اذهك.ءامط تمس اهتيحاصلا لسراوةمومسم اهنايفريجيامل اوضعناف كي. ديا
 | لاقف هيلع كملط يس هللا نا تلع اقداص تنك ناو كن: ءسانلا جرا ناايذاكت دك ناتدرا
 : هتراشاب مانصالا طوقس ) ءيش اهنم ادحا رضي لع اوك اذ اولكو هى مسا اوكذا

 | رياج نع ىلعي وباو يئاربطلاو رازبلاو لسمو يراسبلا جرحا ( ملسوو هيلا ص
 ١ ةتشم من ةئاعالثو تكروتس تعبلا لوح ناك الاق امهتعهلثا ىشر دوعاسم نإ هللادبعو

 'أ لمج مسنلا ماعدجسملا مسوميلقا لسنا لو .رلخد الف ةراحللا يف صاصرلاب لجرالا |

 منصهجو ىلا راشا افلم َقهَرَو وخلا ءاج لوقيو اهسميالو اهيلاه دي يف بيضقب ريشي ظ

 ١

 اهنعطي لعمل دوعسم 2ربال ةياور يقو مص ابن قام ودول عقول افق الو ءافقل عقوالا

 ملسو هيلا لص ناب نيتياورل نيب عمي هديعي امو لاطأبلأ ةئدب موو اج لوقيو |!

 هللا ىلصهيمدق ريث 15)كالتولتي ةراتوةي ' الا ذه وأتي ةراتو سمريغ نماهسذعب ىلا ريشي ناك

 ١ اماذهو ءافشلا حرش يف يجاغملا باهشلا لاق( ىل هرلا يفاهريث أت مدعورخصا رخص يف لسوهيلع |,
 ا نايحالا ضعب ينناك مل_وهيلعمشا ىلصدنا راعشالا سيم يف ءارعشلا همانو راطقالا يف عاش

 كربتت ساتلاو هنيعب هلاقمابيف مستر اون , الل ىلا كلذ قب ثيح ةراجمللا ي همدق صاغ ىشسم اذأ

 ناطلسلا نأ ل يق ىتح ةددعتم نك اما يفرصم ملا هنملقتو سدقلا يفاك همظعتو هروزتودب |
 .( هناو هن الاىلا دوجوم وهو هربق ددعولع# ىدوأو رانيد فلا نيرشعب هارتشا يايتياق 0

 بهاوملا يف ين الطسقلا لافوبهارثا هيمدقل نوكيل نايحا لمرلا ىلع ىتماذا سو هيلعمقلا لص |
 أ ايدحواهدق روهشم وه هيف ءامدق تصاخرضعلا ىلع ىشماذالسو هيلع هلا ىلص ناك-.| ا
 ,| دوحوب هداضتعا عم مروغنم يف ءاقلبلاو ةيوبتلا هدئاصقةيسءا 0 ْ

 | ىلامت لوقف لب ليزا فدي هونملاماقملا رجم يف مالسلاو ةالصلا هيلعوانيبن ىلع ل يللا يمدق



 قتفغد
 | هللا صدي رض) رتاونلا غلبم هرثا هناوهنيبمت غلابلا محار مام تاني تاي اديف ا | د 00 لل م ل ل للا
 ا هدعهتنا يضررباج نع هريغو يراخبلا جرخل( لوعملا اهيف لمعي ال ىتلاةي نك و هيلع ا

 اهيف لمعيال ضرالا :رمةبلصلاة مطقلا و ةيدك أدل تضرعف رفح قدنحلا مويانا لاق
 | لاقق قدنملا يف تضرعة يدك ذه هللا_فوسراياولاقفٍلسو هيلعهثا ىلص يبنلاًواج لوعملا |

 !| لخاقاقاو 5 قوذنال ماياةثالث انتبلو عوجلا نم يا رجح بوصءمدنطب وماقف ءاملاباهوشر |'
 ' ليسي المري ليهأ اييثك ب ورضملا داق برض مت امال ىعسف لومملا لسو هيلعدللا ىلص يبنلا أ

 1 ةيددكلا تالت ىلع ءاملا كلذ حضن وعدي نا هللا ءاش اهي اعدمت هيف لفتف ءامنم ءاناباعد ةياوريفو ا

 ةاصسالواساف ىرتال يبفكلا لم تداعىتح تل اهنا دقل قحلاب هقعب يذل اوفاهرضح نم لاق

 سداسلا بايلا 1

 هتلاسرب اهتداهشودل ئاهبلا ميلكتب ةقلعتملا لسوهيلعما ىلص هنازجعم يف
 كلذ ريغو ملسو هيلعهللا ىلص هل اهتعاطو هتوعد اهتباجاو

1 
1 

1 
1 

 بعصميلا نع معنوي او يقهبلاودعسنب جرحا ( ةماحلا ضيب و توبكتعلا يسن ) |
 | يبلا نا نوث دحتي مهتمعسف ةبمش نس ةريغملاو قرأ _تبدي زو كلامنب سناتكردا لاق عكا
 '| نيتيشحو نيتما+ هّنارماو هترتسف هتهجاوم يف تقينف ةرجستش هللارساراخلاةليب سو هيلع هننا ىلص
 اذا تح مهقويسو مهمو رهو مهيصعب لجرنطي لك رم شي رق نايته لبقاو راغلا منباتعقوف |
 | ت«ءارغ راغلا يف رظني مهنم لجر لعجاعارذنيعب را ردقب سو هيلعهنلا ىلص ينلا نماوناك" 1

 من نيتمامح تيأر لاقف راغلا يف رظنت مكلامدل اوئاقق هبات | ىلا مجرقراتلا ني نيعمامح

 هنعاموب أرد دقهللا نأ ف رعفلاقام ملسو هيلع هللا لص يبنلا مه دحأ هيف سل هنأ تلعف راغلا

 لك جوزلا كلذ خرفاف مرا يف ن ردحناو نه ء زج ضرفو ملسو هيلعمقلا ىلص يبنلا "نه اطدف

 ىسوه يتث دحي دقأولا قيرط نم ميعنوبأ جرحاو+ صئاصفسايف يطويسلاهرك ذمرملا يف «يش
 ىلع تويكتملا برض راثلا لخد نيح ملسو هيلع هنا ىلص ىبنلا نا هيب 'نع ميهاربا نب دهم نبأ |أ

 نب ةيمأ لاق راغلا اولخدا مهنملئاقلاق راقلاغ ىلا اوهتنا الف ضعب لعاهضعب شاشعب هباب
 أ[ لسوهيلءمللا ىلص يبنلا عنف دمج اليم لبق ناك اتوبكتسل هيلع نا راغلا ىلا كي را اموفلخ
 نب*اطع نعةيلحلا يف يعنوبا جرخاو+ هللا دج نمددجاهنا لاقف توبكنعلا لتق نع ذئموي |
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 هئاديعنعيقيميلا جرخ( وهيل لصويلا ةقناوبالا0 +. راقلايف لمعلم

 هتلحار هب تخانتساف ةنيدملامدق ملسوهيلعهّشا لص هللا لوسر تر ااعتع هللا ىضر ريبزلا ني
 هب تحررخمت ةروم أم اهناهاهوعد لاقف هتلح ارب تشعيتاف لزنملا هللا لوسراياولاقف سانلا هاتاف

 هللا لوسرمدق لاق هنعهللا ىضر سد[نع قيبلا جرح او# تح انتسامرببملا عضوم هدب تءاج تح 1

 لاقن هللالوسرايانيلا اولاقفا ءاسنواملاجرب راصنالا ت ءاج ل حدالف ةئيدملا ملوهيلعمقا ىلص |
 نلقي نهو قوفدلاب نيرضي راوج تجرفت بويايبا باي ىلع تكربف ةروم اماهئافةقانلااوعو |:

 راج نم دمخ اذيحاي ١ راجنلا ين نمراوج نحن
 نلقي نايبصلاو ءاسنلا لمجو

 عادلا تاينثا ل13 رم انيلع رديا حط

 يعاد هلل أعوام ائيلع ىكتلا بجو

 ملسوهيلعما ىلص _كرألاقعةيوبتلا ةريسلا ف كالذطسب و» ةدئ اعني رع يقييبلا اذه جرخاو

 دود الزم راد ىلعأ ص ءاقكو الامشو انيمي رظنت يعواه ءامز هتقادل ىسرأ ةني ملا ىلا لخاووهو

 ا ابليبس اولخس لوقيف ةعنملاو ةوقلاى لا“ هللا لوسراي نولوقي م دنع ماقملا ىلا هنوعدي راصنالا |:
 مالسلاو ةالصلا هيلع هديصخق نوكي نا يثوذغلاي ةكح الذ يو لاقةرومأ ماهتاو هتقان نعي ا
 | ةيس كيحي الو ةسفاملااهبهه يهذتو سوفتلا اهب يوت ةزجع*وةب . امدعهلوزنب هللا هصخ نمل | :

 هللادبعنب لفوبوشللامنب نابع مهنه اس _فوعنيملاسينب يلعثرم امو ءيش مهتمدحا ردص

 !| لزنأ ةياوريفوةعنملاوةورثلاو رعلايفاددنعق هنا لوسراياولاقف تماصلا نب ةدابعو كالامنبا
 لجرلا ناك كردلاو فئ الحلا باعصا نحنو حالسلا ياةقأطاو ةدعلاو ددعلا انيفناقاتيف |! ا

 اهلييساولخ لاقو اريح لسوهيلعمنلا ىلص مل لااقفانيلا أجل اهئاخةردملامقه خدي بروعلانم |
 ىتح تقلطن اف مكيف هللا كراب_لوقي و و مصتم سو هيلع هللا ىلص وهوةروم اماهناف هتقان ينعي
 هل اولاقوورمعنبةورفو ديبل نبدي زمهنموةضايي وئب هل ًاسقويتلح ياةضايي يب رادثتدرو

 كري دعس مهتمو ةدعاس يف رادتدروىتحاهلييس أواه ةروم ًاماهمأب مهباجاف مدقثام لثم

 ةروم ًاماهتاف ابلييساولخس مهباجاف كلذ لثم ةدعاس ونب هل اسف ةناج دوباو ورمجرب رذنلاوةدايع

 يلطملا ديع هدج لاوخا يا لسو هيلدا ىلص هلاوخا مو راجتلا ينب رادب ترم ىتحتقل طناف

 كلاوخا نحن سو هيلعمشأ 17 هلاواق بنا ةياوريفو مدت راجنلانبيدع ودب هل أسف



 أ انمكب ىلوام ولا نمدحا يل هنأ لوسر ايات :ريغلانز :زواجتال ةبأر رقلا عمت ةدملاو ةعت ودل ىلا له
 .| لحس يف كلذو ملا نم لم تكرب تح تقلطناف ةروم ًاماهنا ومدقلام لثج مهباجافادتب ارقل
 1 هيف تكرب يذلا عضوملا كلذ ناكو راج نيكللامينب راددنعوربنم واهباب لحم وادجملا

 ,| وهوتراتّ رق ا ينجي يذلا عشولا وح ديرملاو«رماعنب عفار ينب' ليهسو لهسل أدبرم |'
 || ينب _: سوهو يراصالادي زري دلاح بويا يلا باي ىلع كر ب ىتحاهيلع ملسو ةيلعمللأ لص |

 ,| ىلا تراشا رجح نباظفاحلا لاق دجحملا دع لوالا اهكريم يف تكرب وتراث مت راجتلا ني كلام ١

 ا كيسا تمزراو اهقنع نطاي يا ضرال اب اهنارج +تقلاواعيموايح ملسو هيلع هلا ىلص هلزنم هنا ا

 ,| لقحاوهللا ءاش نالزنملا اذهل اقوملسو هيلع هللا ىلصاهنع لزتءاهاف صفت نأ ريغ نم تتوص
 | راجقلا ينب راد تداكوةثراح نيدي ز هعمودتيي لح داو وهيل مهنا لص دن ةايهلحر بويا وبا ||

 | هللا مهعركا أف لسو هيلعما ىلص دج يلطملا دبع_لاوخا مواهلضداو راصنالا رووطسوا

 ا | اهوعد لاقف هللا لوسراي لزعملا اولاقف سان ءاجلالو اهب تخادتسا اهنا ةياوريفو» مث دمع هلوزنب !:

 | الالم يت أبر لاقدامنع ل زنف تلجلجت عدحسملا نم ربا دنع تكرب تح تتباف
 ْ يرسو يولا دع ذخ أي ناك ي دلا هذخاوتارم عبرا نيل زنملا ًاريخ تن اواكحرابم ا
 ا نايلنذاف لزانملابرق!يلزنمنا لاقف بويا وب اهاثاعل زمملا نوكيههأ ءاش نا اذهلاقدع |

 ١ ءرملا لسوديلعما ىلص لاق هلحر لقتالف هلالظيقتةانلا حاباولقتف من لقكلحر لقنا

 ا
! 

 6 ةريسلا يف لاق#هددع تناكق لسو هيلع هنا ىلص هتقان ذخاف ةرا رز نيدعسا ءاجتملحر أ
 ِ اديعيالزتم انل رظنا لاقف يراصنالا ةمل مني دهعاعد رييخ لسو يلم ىلص هل الوس .رازغ
 هللا لوسرا لاقو دمحم فقاطف مهلبت سو هيلع هلا لص هباصصا بيصي القل مهنوصح نع ىنعي أ

 مث لومتلاب سانلا رماوىسما ا لوحت وما ةكرب ىلع لسو هيلع ىلص لام الزنمشلل تدجو ا
 ا الق ةرومأم اهتاف اهوعد لاقفدرتل تكردافابمامزب رت تماق ل سو هيلعهّنلا لص هتلحارنا |"

 ةرخصلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لوحتت اهدنعت كرب ةرفصت | نم عضوم ىلا تهتنا
 ربيخ لها د يبالئاح مضوملا كلذ ناكواركسم مضوملا كلذاو ذا واهلا سانلا لوقو

 ع وافل مهنا عم ربيخ لهادادما نم نافطغ كت مذا فصلا هيلو للا يف ناكف نافطغو

 ملسوه ياعم ا ىلص هلئالوسر جرخ لاق هنع هلا ىضر مرنم دوسمل نع يرانا جرخاو

 'مرحأو هرعشاو يدملا دَّلق ةفيلحلا اذ ىلا الث هباهصا نمةئام ةرشع عضب يف ةيبيدحلا ن مز

 كرا لاقث هنيعماتاطاطشالا ريدغب ناك ذا تح را انيعشمعب وةرمصا أهتم
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 اوريشأ ١ لاف هلومنامو هاوداصو كولتاقم مو شيراحالكلاوعج .2- دقو . اعوج كلل ارعجاشي رق

 انودصي نأ نودي رع نيذلا ءالو وه يرارذو ملايع ىلعليمانا تيورتا ”يلعسانلا اهيأإإ

 ادماع تج رخل لوسراي ركب وبا لاقت ءانلتاق هنعاندص نف تديلامؤن نا نورت ما تدبلا نع
 لسوهيلع هللا ىلص يبتلا لاق ءانلت اق هنعان دص نف هل هجوتفاب رحالو دمسأ لتق دي رتال تل يلاذف
 فرب دلاخ نا ملسو هيلع هنا ىلص يبا لاق قي رطلا ضعي ناك ذا تح هللامس ا ىلعاوضم
 شيلا ةرئق :راقب م اذا تدل اخ مهب رم دام هئاوهنيعلا تاذاوذهخل ةميلط شي 0

 طببي يتلا ةينتلاب ناك اذا تحمل سو هيلعهنثا ىلص يبنلا راسوشيرقل اريذن ضكري قلطناف
 تنرح يأ ىوصقلا تلح اولاقق تحلف َلَححَح سانلا لاقق هتلحارهب تكرباهتممهيلع |
 مٌليفلا سباح اهسيح ن كلو قلخبال كا ذامو ىوصقلا ت الخام ملسو هيلعمتت! ىلص يبنلا لاقف |
 اهرجز متاهايأ | يتيطعاالاهثلاثام .رحأبيف نومظعي ةطخ يثول ًايالءديب يسفن يذلاو لاق ||

 تازيعمو دع ةيبيدخلا ي مقووحلصلا ىرج#م ةيبيدملا ىمقاب لرب ىتح متع لدعم تبق أ

 لاق هنعهللا ىغررياج نع مسوباويفاربطلاو رازبلا جرحاو*باتكلا اذه نماملا# يف تركذ
 اهدلوب تءاجيلاة ًارملاةصقرك ذو عاقرلا ت اذةوزغيف مسو هيلع ىلص هلا لوسر عماتجرخ ا

 هيلعهلثأ ىلص هلات داقن 'نيدلل !نيترجبتلا ةصقو هللاءافشع ه في سو هلعمللا ىلص قزيفانونج |

 تركو دقو هدي نمميسلا طقس ىتحمدي تدعترافاهيهلاقوترراخلا نب تروغةصقو سو
 هللا ىلص لاقف لقري ىلليقاة رطل طبهتتانك اذا تح انعجر لاق مت تاتكلا ذه نم ا ايف |
 ذنمهيلع ترجي ناكنأ معريهديس لعق يدعتسي ل جاده لجل اذهلاقامنوردتا لس هيلع[

 هيلع كل ديس هب! لاق هفرعاال تلقفدب ت امميحاصملا رياجاي هذا ور نادا 1 ونينس ا
 ةوزغ ىعس عاقرلا ت 9 تاؤةورغ تاكو لاق هب تشخل هيحاص ىلع يب قو قحاقنعمي دي نيب جرفن

 لاق هنعهّللا ىىخرةرم نب ىلعي نع يقويلاو دحصصو ك1 ًالاودعس نياودمحا جرحاو*بيجاعالا |
 نيتاه ىلا قلطنا لاقفالزنمانلربايجاقيع هنمتي ًارفةكممملا سو هيلعمتلا ىلص ينل عم ترفاس |
 تقلطناف اممدجت نأ كل لوقي ملسو هيلعهنثا ىلصهقلالوسر نالقننيتلعلا ياىيتع ءاشولا|

 ىضقف اعي.-اتقتلاهاهتيحاص ىلاةدحاو لكتب ,زنفاهلصا نمةدحاو لكتمع .نتئاق كلل ذامل تلقف |

 اياكم ىلاةدحاو لك عجرتلف ايل لقف قلطنا سو هيلعدشا لص لاق مامهئارو _ م هتجاح

 ةأأرما ملسو هيعمل ىلص هتتاواهناكمىلاَت داعىتحةدحاو لكتب ,زنف كلذامل تلقفامهتبت 0

 لاقو هيف يف لفتف هيني ب رأ ل اقف نينرم موي لك يف هذخأ أآينيتس عب يس زن لبا ةهينبا نأ تلاقف |

 يذلاو تلاقت هعايقنسا مجرالف .عنصاما يلع افاتمجر ذل لاق مث لوسر اناهتا ودعجرخا

 سس ب دميسجما

 0 علما تيس تاسست سس جا



 لا ثعبف ثصيف ناعمدت هينيع ى اوديدي نيب ماقفريمب ءاتا ٌاتتقراف ذيماثيش هياتي ارامكمركأ
 || ادقد فنا اندعاوت لمح ب هذوربك الف هيلع لممناك اولاقف وكشي اذهعريمبلاملاقف هباصعا
 هيفو رخ - اهجو نم ميعنوب اويتيميلا هجرح اوه لبالا ين هولعجأو هورحنت الف لسو هيلع ملا لص لاق

 يقييبلا جرحاو*يفورسني نا اودارأ ترب أذا ىتح يفوامعتساو م دنع تحتن لوقياذهلاقف ]|

 نحن ادييرلسو هيلع ىلص هلا لوسر نماهعي ار ءايساةن ةتالت لاق ىلينعرخ ١ أهجونم مسنوبأو
 سو هيلعهللا ىلصاعدف هنارج عضوورجرج ريعبلا ١ ًارالف هيلع تسي ريعبب انررعذا هعم ريس

 يبلا ماتفالزنمانثؤت ىحانرسمت هيلا نسحاف فلعلاةلقو لمعلا ةرثك# كس دق هنا لاقوهبحاصي
 ظقيتسا الفاهناكم ىلات عجرم هتيشغ ىتح ضرالا شت ةرجش * تءاجللسو هيلعهللا لص
 جرخاو * ٍيبصلا ةسقرك 3 تامل نذاف "يلعإ5نا يف اهبرتنذ ات !ةرجت يح لاقفدل تك

 سو هيلع ىلص هللا لوس 57 ىلا مق لاقط رق نب هللا ديع نعد حصص وك احاو معنوي او يناربطلا

 رقبلاو لبالا نم ةندبلاو ٠ اديب نيتياب هيلا نفل دزي نقفطف تس وا س< تائديرتلا موي

 نعيقبيبلا جرخ >او*«نيرقي نفل دزيو ىتنالاو ركذلل ل 2ةكعملا ىدهتنغلا نم ةيحصالاك

 تشطعىتح عنتمأو مهيلءلاصف مثغا ةلسينب ضعبل اان نا بنع هللا ىضر هللا ديعنب رباج
 || ليقف ليغلا باب غلب حمل سو هيلعمفنا ىلص يبنلا ب هذف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا متل

 سبالق اولخداملسو هيلع هنا ىلص هلا لوسر لاقف هنم كيلع ف احم اداف لخدتال هنا لوسراي
 هلال وسر _لاقد دهصف هيدي نيب ماقىتح هس ارامضاو ينمي لبقا لمجا ه , ارازف مكيلع

 قوايلا نيهللادبع_:رع .ميعتوب او يقبييلا جرخ +او#هومطخاف كلج اوت اوتئاملسوهيلعمقن ا ىلص
 لك ضان نا لاقفتاآ آهانا ذأ ملسو هيلع ىلص يبلا يدي نيب دوعق نحناخيب لاق هنع هللا ىضر ٍ
 هبرقلال هللا لوسراي انلقف معماخ ههنوملسو هيلعمتنا ىلص هللا لوسر ضبنم مييلع قنا دق نالف |

 هلا لوسر نا تدب“ ريعبلا« ارالفريعبلا نم سو هيلعمثلا ص هنا لوس .رابدق كيلع فاحت اناف

 هس أر يف هعضوف راعشلاب ءىحنرامشلااوتاهلاقفريعبلا س أر ىلعءدي عضو ملسوهيلءهشنا ىلص أ
 يقبيبلا جرحاو+لمعلا يف هيلع قشتالو هفلعنسح ا لااقف هل يعدهريعبلا بحاص ىل وعدا لاقو
 سو هيل ءهنثأ ىلص يبنلا ىلا موق ءاج_لاق امهتعدللا ىو سايع نبا نع ميعنوباو يناربطلاو

 ءاجن _لاعتلاقف سو هيلعممما ىلص يبنلا هيلا ءاجهن طئاح يف نطقادل اريعي ناهلثا لوس .راياولاقف
 نيباملاقف ين كنا لع هن أك هلا لوسراي ركب وبالاقف هبحاصءاطعاو همطغ: هسأأر ائط طم
 ةراحجلا تاذضرالا ودوم ةباللا ٠ سنالاو نملاةرفك لا يبني ملعيالا دححا اهيعبال
 انيبش تسع لاق ةلنيدامح قي *ء رط نم يقبببلا جرخ اوه نيعيظع ني نرحنيبأم ةني ةديدملاودوسلا



 ' ان دفابيلعر دقتال ة ةبعصو كب اتدنعو لسوهيلع مننا لص يتلا ءاج لاق هيب! ىع ثدحي سيق نم

 ةبيشايلانبأ جرخاو*برشو بلتحاف لفل اهعرض حسف لسوهيلع هللا ىلص هنا لوسراهتم
 .| اطئاح لسو هيلعملا ىلص يبنلا ل خد لاقامهتعدقا ىضر رفعج نب هللا دبع نع معنوب و يقبيبلاو

 لاققءاديع ت فرذوهيلا"نح .نح لسوهيلع هللا ىلص يبتلاى رالف لل هيفاذافراصنالا نم لجرل

 ٍإ ملسو هيلعمثنا ىلص لاقفىل وهل اقف راصنالا نمىتفءاجت لما اذه بر نم ملسوهيلعما ىلص |
 | | دمح ا جرحاو+ هيث دنو هعيجت كمأ”يلااكست هاد هاي هللا كلككم ينلا ةمسهبلا ذه يهننا يق بتال ١
 || هقالوسر عم اتعفد لاقامهنعهللا ىمرعقا ديعنب رباج نعميسوب !وىرادلاو ةبيشيلانباو أ

 ! هاتاف هيلعد شالا دحا طئاخلا لحديال لمس هيف اذاه راججلا ينب طئاحرىملا لسوديلعمتنا ىلص |:
 1 1 اماطخ اوتاهل قد هيدي نيب كرب ىتح ضرال 'ي هرفشماعضاو ءاخخ هاعدد ٍلسوهيلعهنا ىلص يبنلا

 أ! ىف ٍ ملعي ضرا ا ىلا ءامسلا نيبام لاقع مسوديلعمقا ىلص تمتلا محديحاص ىلا هعفدوا همطشل

 ! ا ادي لاق يرصبلا نسما نع دعس با جرح اود« سدا او نيا يطاعالاا هللا لوسر

 أ لسوهيلعمشا ىلص يلا ر رح يفهس ًأرعضو ع "هان لج ل بقا ذاه دسم يف لسو هيام! ىلص

 [| ماعطي هرحسي نادي ريهناو لحرل هنا عزي لما !ذهنا سو هيلعهللا ىلص يبنلا لاقهرجرجو
 1 هللا ىلص يبنلا هيلا بلطع كالذدارأ هناوريحافدل أسف هبحاص قا تت يغتسي ءاقن“ الاهيبأ نع

 هللا ىلص يبنلا نااهعث صر ةشئاععميعف وباود.-١ جرحاو# لعقد هرحنيال نا ملسو هيلع

 | يبنلا نا هنعملنا ىضرةري رهيببا نع راربلا جرحاو# هلدجسف ريمي ءاجيرفن يف ناك و هيلع
 'أ لاق كلاميمانبةبلمت نع ميعنوب | جرخ او * هل دجتتر يسب ءاجئاطئ اح لحد راسو هيلع هللا لص
 || | دحا ردقي لق هيلع لمحي ايكدهجندب رم قهلحد اف هيلعحضني المج ةلس ينب نم نانا ىرتشا

 ا اولاقف هنع اوهتفا لاقهل كلذ ركذ ذه سو هيلع هلا ىلص هنا لوسر ءاهندهطبخالا هيلع له دي نأ

 هلالوسراي اولاقفموقلا حبسفا دجاس رحل اه ار الذاوهتنف هدعارمتلا لاقهنم كيلعىشحنانا

 فرا قلع نم'يشل يخبني ول لسو هيلعمناا ىلص لاق ةميهبلا ذهن مدوجحلاب حا نحنانك
 ةرم نب ىلعي نع ميعنوباو يناريطلا جرخاو*:اهجوزل جست ناو رمل ىقبنال هللا نود ٠ يشل دهس

 دهس نأ حا نحت نولبسملا لاقفهل دج ىتحوغري ريعب هاجناموي لسوهيلعمفا لص يبدل جرخ لاق
 دست ترا ةأرملا ترمال هللا ريغل دج نا ادحا ارمآت كو لاقف لسو هيلع ملفا ىلص ينال

 اودازوهفلعنماوصقنربك"١ اذا تح ةدسنيعب را هيلاوم مدخ هنا عزي اذه لوقيام نور دتاهجوزا

 صضقن هيلاوم ىلا لسوهيلعمثلا ىلص لس راف هورحنيل راغشلااوذخا سرع مناك ذا ىتحءإم يف

 جرخاو# يلموعدت نا بحأ ينالسوهيلعمشلا لص لاقهثا لوسر ايههاوقدص اولاقف



 ل
 هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قل اراصنال نم الجر نا هنعهلن !ىضرةدي رب نع معنويا
 1 مسوعيلعمقاىلص يتلادعم ماقفهب رقينا عيطتسإ انمدحا سلو رادلا ينال '؛ص المج ال نأ

 يبلا ذخاف هنأ ارج حضوو هل دعت هيلا ءاج لما ه . ارالق ههقفف بالا كلذ يتاف هعمانقو

 رمج وركب وبدل لاقثهبحاص ىلا هعقدمت همطخشت ماطحلاب اعدت هحسف هسأ اري سو هيلعملا! ىلص
 ةرفك ريغهللالو ريفا فرعيالا ءيت-رم سل هنا لاقهقاا بن كنا ها لوسراي كفرعدق

 _:سالحر نا هنعهللا ىفر سنا نع لالظ يبا قي رط نمهيعنوبا جرخاو*سنالاونجلا
 يناوىخرأىصقايتوهو" يعدر ,ثدقاريعب يلنا هلا لوسراي لاقف هيلعدر ثفريع هل ناكراصنالا

 هنا لص هللا لوسر ىلاريعبلا رظن ايلف هيلآ قلطناع ينلوانتي ف"را ةيشح هتموندان امرطتسا هلأ

 ا ءانيعتلعجو سو هيلعشا لصد لوسردنع كري ىتح هبارج قلاو يعل بقا لسو هيلع
 | جرخاو*«هسأو يقماقلاهل | ءاجغ هيلانحلف ك اوكشي كريعب ىر ا نالماي لاقفناليست

 طئ اوحنماطئاح لخدرلسو هيلعم لص هللا لوسر تما هتعاللا ىضرةريرهييملا نع يعنوب
 اعضوفأمهنم ملسو هيلعهلث' ىلصهلثا لور برتقافناوغري و ناحرصي نال هيفاذافراصنالا
 يي لاقامهنعهثاىغ :ررمجن بان عواملا جرحاو+هل ادحيدممنم لاقف ضرالابامهتارج
 كتمب يذلاو بايلا فلخ نم ةقانلا تلاقف ةقان قرسهناملسو هيلعمللا ىلص يبنلا ىلا يجن ارعا

 اديع دب ىيميفو تاقث هتاوركاخلا لاق ءءاوسدحا ىنكلمالو يتفرساما ذهن ا ةماركلاب
 ثيدحلا يطويسلا لاق هقلتخا يذلاوهيهذلا لاق حرجالو هفرعاال قازرلا ديعنعيرصملا
 35 هيلعهلا 'ىلص يبنلل لج .ر ءاج لاق هنع هللا ىهر تب ايزيدي ز نعيفاريطلا جرخ ارح قيرط

 الس و هيلع هلا ىلص هنا لوسر هل تصئاو ةعاسريعبلا اغرف ريعبلا اذهقرسيإارعالا اذهلاقف

 حوتف يف مكْلا ديعنبا جرحا و* بذاك نا كيلعدهشريعبلا نافهنع فرصن لجرلل_لاقف
 نيل ا ى ا هقعب موي .وديلعلا ىلص يبلا ناددعهلا ىشرذاعم نعل وحكم قي رط نم رصم
 نتباو لصون ذأفدق ةقانلاء ذه كب تكريائيف دتجلا يق أتىتح قلطن اذاعماي لاقو ةقان ىلعءلمح
 ريغ دّنج نم لهل اقف كربت نأ تب اوةقانل اهي تراد ددّخا ىلا ىعتنا ىتحذاعم قلطنافا دعسم هيف أل

 دنجلاو ىلصفماق م ةالصلاب ىداتفاهيذاعم ل زنف تكريو تراومات الف ماكر دّتج مناولاقاذع

 دقو هسرفل لاق ملسو هيلع ىلص هنا ءاقشلا يف ضايع يمءاقلا لاق( سرفلا) نعلاب ةنيدم
 انتالص نم غرقت تح كيف هللا ك اراب حربتال طوب, رمريغ سرفلاو ءراغسا ضعب يفةالصلاىلاماق

 تراويح مهف ثيح هل ةزجمم هيف ملسوديلعما ىلص ص ققح وضع ةلرحاف هتلبق يندزتجو

 ءءء



 3 ٠ رعركاسعن: اوهيمنوباو يتمبلاو ىوغبلام ءاقلاوباجرخا( ةلغيلا )هرماعاطاو همالك ||

 نيئح موي سابعلل ملوهيلع الس تال لاقلاقهنع هللا ى غر ى حملا ناّععنب ةبيش ْ

 ل وانتف ضرالا سعابنطب داك ى يح هب تفختاف همالكةلغبلا هللا هقف أو ءايصخلا نم ينلوان

 * نورصنب ل مح وجولا تهاش لاقومههوجو ياتخل «٠ ءاحطبلا نم لسوهيلعهثثا ىلص ها لوسر 1

 لش نم قي لف يكرت نا كعقوتا تنكدقو يبالا هبكري ال مبلك اراه“ نيعس يدج ل آفا

 هللا لوسر نآكف روفعي تنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاهل_باقف يرهط برضي و ينطب عبي |

 مح اوم 1س وهيلعهتاىلصعلاا لوسر ىلع اعز اهيف ىدرتم نابيتلا نا متي يال تناك ثب :

 تنك و رغصا ادا ءايبنال ديكر اداك ة وحا ةب الت اك ن الع نيورمعاب لاق تنا نم لاقه هي دي نيب

 تام يدقاولا لاق» اب رض ينمجويم هب توبكك تركذ اذ اتنكف هوهيلا نم لجر يكلشكلا
 حاللصلا نبأ رع يوونلا مزج هب و عادولا ةجحخ نع ملسو هيلع هلل ىلص يبنلا فرصتم روفعي

 ليجنب ذاعم نع ميعنوب ا راجلا !تيدح ىوردقو» لسو هيلع هلا ىلص يبنلاة دو لبق هنوم نوكيف

 أ ام هيفسلو يناقرزأ | ةمالا ملا لاق هةرط تددعت دقو هريغو نأبح ند ا دج رح او هنعمللا ىحر

 اذه :ىمعبارلا باباي مدقلا هيت 0« ل وهيلع هلا ىلص هل هعوقويف عدب الف اعرشركتي

 لبالانمتاناويخلا ضعب تانصليدبتب ةقلعتملا ثيداحالا نم ةحلاصةاجثلاتلا

 هللا ىلص هل ةزجمم ةئيطب تناك ا دعب اهريس نسحو ةفيعض تناكَن ا دعب تي وق ريم او ليحلاو

 ا ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسرو نيدحب نولسملا مزه !ىلاق هتعدشاى ةرسن د نع مدنونا جرخأو

 ىديلالدلد ملسوديلعما ىلص هلا_لوسرامل لاقت لّدلَد اهعما ناك ءابهشلا هنلغب ىلع

 ا مزهناف نورصتب ال مح لاقو م هوجو يف اه عرف با ر: نم ةضح ذخاف ضرالابا مطب تقزلاف ||
 ْ حتفام_لاق روطتم نبانعرك اعنا حرضا(راخلا ) حربا هطالو_ مسي انيمرام مولا

 || لوعيلعما ىل هللا لوسر كت دوسا ارا اهيفباصا ربيخ لس هيلعمنيا ىلص هللا لوسر |
 | د نسمشا جرح باوشني ديرب لاةكعنام+ اسوء يلع هلي ىلص يبل هل لاقعراجلا هلكت اجلا

 : «راكما أدمع هن رتعتا تنكو ي دوبي لجرل تاليقت تكد ق كريغ اسال ا نمالو يريغ ي دج ا

 بحاص هيلا جرح ذامهسأأرب هعرقيف بابلا يآ يف لجلا بابىلا هب تعبي ملسو هيلع هللا ىلص ا

 . "| ىلا ءاجماسو هيلع هللا ىلص ي يبما'ضبق الف ماسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر بج 'ناديلا أموا رادلا |

 ْ فقوفدوس ا -رييخوهومل و هيلع هللا لص يتلا ت لاق دنع هللا ىصر لوج ن؛ذاعم نع ميعنوبا

0 

 ا ا



 أ سنا نمع معنويا جرخا ( ا )انمامرك5نمبسنا كانهاهرك تي أردقولسو هيلع
 ا نم لاجريفرمس وركب وبادعمو راصناللاطئاح سو هيلع هنا ىلصيبنلالخد لاق هنعه ا ىضر

 قه مشل هرجسلاب قا نشا هللا لوسراي ركب وبا لاقف هل ن دج“ نطئاخا يفو راصتالا

 :أ ترمال دحال دحأ دس نا يبني ناك واودحال دحا رجا نأ يتم يف يغبني ال هن اق رتذ

 نبنيضولاي ثدحدشار نيدمتان ًايافصملايف قازرلا دبع لاقو+اججوزأ دج نأ 1 ١

 :| اهعبتاو لو هيلعمنق ا ىلص بدلا ت ءاجىتحهنم تتلفناع اهجبذيل ةاس طعاباب حتف !رازج نا ءاطع
 " ىلا ابقسرازجاي تناول رحال يربصا لسو هيلع هلا ىلص يبنلاا لل اقفايلجيرباوبحتملامذخاف

 | ديع ءاجالاقةورعقي رط ._-- هو ةبقعنب ىسوم قي رام نم تيتا جرخاو#اقيفراقوس توما |
 ؛أ لاقىل اذام تلسا نا سو هيلع للا لص يبن لاقفه ديل مغيف ناكربيخ ل حا نمدوسا يشيح ش٠

 نماهج .رخأ لسوهيلعمنا ىلص هلا لوسر لاق ةناما ىددع مهلا ذه نا هللا ياي لاقت تافدنملا
 :( اهيحاص ىلا نغلا تعجرف لمفف كتناما كنعى د ويس ها ناف ءابصحلاب اهمراواهب عصم ان ناكسع
 دقل دقل لسوهيلعمل ىلص هللا لوسرلاقف دوسال اديعلا لتقو ادق همالغنا يدوبيلا ف رمف

 نيتنثأ هس ًاردنعدي أر دقواقحهسفن نممالسالا ناكذق ريح لا هقاسودبعلااذههنلامركأ

 ةيس يتأيس( هيت )هللا دبعنب رباجن ع رخ آهجو نم يتههبلاهوحن جرحاو ٠ نيعلاروحملا نم

 اذه_:رىءنبللاوهوبارشلايف سو هيلعهثنا للص هكي ريت ب اب يف مسقلا اذهنم عساتلابابلا

 نمةداعهنم للا لقتل امم بيلحلا لوصح تيح نم تغلاب قلعتت ةريتك تازجم“ باتكلا
 بيلخلاةرثك لو محو لحفلا !هقرطيمليتلا ةريغصلا قانعلاو لئاخاو ةلوزبملا ءافجعلاكرغلا
 ممنوب اوريبكلا هيس يفاريلملا جرحا ( ةيبظلا لةداعامو دح نكميال ةجردرلا اهنم بلجيام
 دانم اذاف ٠ ءارصصلا يف لسو هيلع هللا لصهننالوسر ناك لاق اهنعدللا يفر ةلسمأ لرع

 هللا لوسراي ينم ندا تلاقن ةقتو.ةيبظاذاف تفتلا تا دححاري لف تفتلاف هللا لوسراي هيدادي
 ,| م اهمضراف بهذاىتح ينل ليجلا اذهيفنيفشخ يلنا تلاقف كتجاحام لاقفاهنماتدف
 تءضراه تبهذفايقلطاف لءفامل نأ راششملا ب اذ عمنا ينب ذعت لاق نيلمنتوا لاق كيلا عجرا
 ١ هذهقلطت :منىاق ثا لورا ةجاحشلل ًاناقف يلارعالا هيتنافابقثوا» تعجر حتابيفشخ

 || يطويسلا ظفاحلا لاق هللا لوسر ثناوهثاالاهلاال نا دهشا لوقث يئوو دمت تجرخاهقلطاف
 | جرخاوتالص اةصقلل فكرايدهشت ةريثك ق ةرط ثي دعلل ن كلى يعض ميت نب بلغ هدادسا يف
 رم لاق هنعهلثأ ىضر سنا نع تب اث نعي رملاحلاص قي رط نم ميعنوب اوطسوال ايف يفاربطلا



 ليا« لا
 2 شل مدس تيس مسا ميس حل ترانا 5 2 ا ا يس يم

 ّْ هلا لوسراي ت لاقت طاطسفدومح ىلا هودشف ةيبلا وباصا دقووق ىلع مل وهيل هللا لص هللا لوسر
 1 | سو هيلعمتلا لصهننا لوسرلاقف دوعا قحامععضرا نايل نذ أتساف نافشخ يلو تعضويلا
 0| انالاقهللا لوسراي كل ذيانل نموا اولاقكيلا يق أتو اهعضرتف ابيفشح يق أت ىتح اهنعاونح
 ' اىاق كليف لوسراي اوناقاهنوعيبت لاقاهوقتوافمهيلا تعج مم تعضراف تيه ذفاموقلطاف

 هلثألوسر رملاقهنعهتلا ىب هريردخلا ديعسيبأ نءيقبيبلا جر م!و#تبهذفاهوقلطافابنع

 : ”ينشح عضراف بهذا ىتح يباح هللا لوسراي تلاقفءاب ايخىلا ةطوب رم ةيبظب و هيلع هللا ىلص ا

 دهعلا اهيلع دخاه موقةطيبرو موقديص سو هيلع ىلص هللا لور لاقت ين دبرتف عجرا ع
 أ هيلعمشلا لهنا لوسر اهطن رفاهعرض يقام تمت دقو تاج تح اليلقال تمكماف تفلخ

 ْ مرازبدي زنع ميعبوباو يتريبلا جرساو+اهلخل هل اهويهوف مهسماهيحوتساف اهباعتأ ءاجلسو
 | يلارعا ءابحابررفةعيدملا كاك ضعب يف ملسو هيلع هللا ىلص يبدا جتك لاق هنعهللاى ضر
 1 يقنافشح يلوين داطص !يبارعالا اذه توا هلا لوسراي تلاقف ءايحلا ىلاةدو دش مةيبظأ ذاف

 | ةيربلا يب شح ىلا عجرام ينع ديالو م رتساف ينجب ديوهاراف قات ا يرريللا دقعت دقوةيربلا

 راسب باذعملا يتب ذعال اومن تلاق يعج رت كتكوت نأ ملسو هيله ىلإ لصهللا لوسراخلاقف |
 : يلارعالا لب آو و * ايلا ىلا لسوهاعدا لص هما لوسراهدشم طملتت ءاجنا تيلت لعاب ةلطاف

 اهقلطام هَ !لوسرأي كأ يب لاق اهينعيتا ملسوديلعملل !ىلصدللا لوسردلا-ب اقف ةبرق هعمو

 ىوروه هللا_لوسردخت هللاال !هلا الل لوقنو هب ربلا يف ميست بتي ١ ره اواناف قرأ ن ندي ز لاق

 اف نرا ملص اضءباهسضعب ىوقي قرط نم هتعهنلا ىضر يردن دعس يا نعيقبيبلاابتيدح |
 || حيبست تيدحو بجاحلانب ارصتقم حرش يف يبسلا نسا ةمالعلا لاقو# هريخل ادسح نوكياللصا
 | رج تعا ظفاخلا لاقوم كاذذاارتاوتايهلعل نيرتاوتم مويلاابوكيل ناوةلازغلا يلكتو ىصحلا

 رازبلاودمس لرياو دقحا جرخا ( يثذلا ) سالانيب ةرهتشمابلك اهنا هلوقأ يذلاو |

 | لاقدعهثلا ىضريردملا ديعس لأ نع قرط نم ميعن وباو هاححمسو يقييبلاو م اخلاو

 ؤ ىقافةاشلا نيب وبئذلا تيب يعارلا لال ههايش نمةاشل بئذ ضرع ا ةّرخلاب عرب عاراتيب

 || يعارا_لاقن" ياها هقاس فقزرنيب وىنيب لوحت هللا ٍٍ قتلال ا يعارلل_ لاق م هينذ ىلع بئذلا

 هللا ىلصهلث | لوسو ىتم بجعاب كثادحا الا ست بئذلا لاقف سنالا مالكب كتي بئذ نم يملا
 | لخدفةديدملا مدقىتحهفغ يعارلا قاسفقبسدقام ءابناب سانلاتدحينيترحلا نيب لسو هيلع ١
 : | قدص قدص سو هيلدا لص هلا وسر لاقف بن لا ثيدحبث دف سو يلعهلا ىلص يذلا ىلع

| 
 ا

1 



 مكى ةعاسلاموقلال هديب يسفت ي 2 عابسلا مالك ةعاسلا طارش نمعنأ أ
 * هدعب نم هلعأ ث دحيم ذهن هربخي وهطوس ةبذعو هلمن كارش لجرلا لكي و ىنالا عايسلا

 ا مغ يف ناك هنا هتع هلا ىضر سوا نب نابها نع ميعتوبأو يقبيبلاو ميراتلا ينيراضهلا جرخاو
 : اهنع ل غشت موياط نم لاقف يبطاغت لاق هبنذ ىلع ىعقاف هيلع ح اصف اهنمةاش ىلع بئذلا دشفهل

 | هلا ىلص هللا لوسرو يجصتو لاق ا ذهنم بج ايس تي أرامهنناو تلق هنأ هينقزراقزر ىتم عزفت
 || ىلاو هللا ىلاوعديوهو نوكيام ءايناو قيسدقام ءاياي + سانلاتدحي تالفلاءذهنيب ملسوهيلع
 ا رمح نب | نع ىقتييبلاو يدع نيا جرخ اود ل ساوهربخاف سو هيلع هللا ىل اص يبلانايهأ ىتافدت دابع

 ا خاف بئذلا ءاجذا هلمخفيسلسو هيلعهللا ىلص يبلاديع ىلع عاراميب لاقام_ هتعمل يد تر

 || هللا اهينمعطا ةمعط ىنسنت ناهننأ قتل اما ئذلا هل لاقف هيف نماهعزتن | ىتح يعارلا بتووةاشلا
 | يمالكّنم بجتا وهام ىلعكللداالا بئدلا لاق لكتي بثذ نم بجعلا يعارلا لاق ىنمايعزنت
 1 يعارلا قلطنافنيرخ 5 الاو نيلوالا تيدحب سانل اربخي لضفلا يلو هيلعمنن ا ىلص هللا لوسر
 ا يلا رع ح يم دنس ميعتوبأو د. - جرخ او« لساو هريخاد سو هيلعمللا ىلص يبتلا ءاج ىتح

 0 هنماهعزتنا ىتح يعارلا هبلطعة اش اهنم د أين يع ارىلا سن ذ ءاج__لاق هنعهللا ىضرةريره

 : هلناب يعارلا اقف ىنم هتعزتناف هللا هيتقزر قزر لا تدمع لاقو ىعقاد لت ىلع ف ذلادعصف لاق

 ْ اع ربحي نيترم ا نيب تالفملا يل جر اذهنم باب بئذلا لاق كتيايثذ ويلات ارنأ

 || يبنلا هقدصقريشو لسوهيلع هللا ىلص< يبا ء اخايدوهي لج لأ ناكو كك دعب نساك و هامي وىقم

 5 نب عفار نالاق يقشمدلا دلاخ نب رفعج نب د قع نع ركاسعنبأ جرخ اوه لسوء لعمل ىلص
 || هللا لص هللا لور لاب بئذلا هاعءدقاهاعري هل نأض يفوهو يئ ذلا هلك نوم زي ايف يئاطلاةريمع
 أ كنذيفهلاق رعش هلو هب قوعللاب هرء او سو هيلع

 كس عع مم دع ع ا ا ل 1 ولا اللا با كح

 بيذ لكو ميلا عيضلا نم انامز اييمحأ نأصلاتيعر

 بيرق نم دمحايب ينرشي ١> ىدان بئذلا تععم ناالف
 بيكرلل دصقا نيقاسلا نع بوث ترعثدقديلا تيعس

 بوذكلالوقلاب سيل اقودص الوق لوقي يبنلا تسيفلاف رم
 بيبلل ةعيرشلا تميت ىتحقملا تدل ينرسيف مف
 قودج نعو تيعسنأ يباما يلوح ءيفي ءايضلا ثرصباو أ
 يبجا ترا ةليدجمهتوخاو 2فوعنب ورمج ىنيغلبا الا /

 ىبيغنلف تيجا ل اكناف هيف كش الوطسملا ءاعد
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 | * لفغلا نم نيطئاخلا نيب ام انه بيكرلاو اجرع هب بترك ىشم يا عيضلا عمخ
 أ| ءاجخ كوبت ةوزغ يف لسو ديلطمنلا ىلص يبنلا عم تنك اق هدعللاىهر سنا نع معنويا جرخلأو
 || ىنم اهنوعزنت ها اهيعمعطا ةمعطبئذلا لاقف هفلخ ءاعرلا تدتشاف منغ نقاش فخاف بئذلا
 أ نب ديعسو رازبلا جرخاو* دم ىلع يسولا لزن دقو بث ذل امالك نم نوبجن املاقفموقلا تهبف

 و هيلعهلنا ىلص هذا ل وسر ىلا بئذ ءاج_لاق هنعمللا ىضرةرير هيا نع قبيبلاو روصنم

 بائذلا دفاو اذه لسو هيلعهللا لصدننا لوسرلاقف هينذب صيصبي لعج ٌتديدي نيب قاف

 | تع يرعزلا قي رط نم يعنوب او يقهيبلا جرحاو*اثيش مكل اوما نم ملاواعجت نأ مك أي ءاج
 اشرتفم بئذلااذاف لجر ةزانج يف لسو هيلعمللا ىلص هللا لوسر جرخ لاق ديس اجانب ةزمح

 ىرت اولاقهل اوضرفاف ضرفتسي اذه لسوهيلعهشلا ىلص هللا لوسر لاقق قيرطلا ىطهيعارذ ||
 مهسلاخ نا بئذلا ىلاراشاف ريثك اولاق ءاعلكيفةاشةئاس لكن ملاقهنلا لوسرايكي أر

 هللا لوسرانيي لاق بطن نب هلذاديعني بلطملا نع معنوي اودمس نيا جرخاو«كئذلا قلطناف ||
 هللا لص يبنلاي دي نيب فقوف بئذ ليقا ذا هباصصا يف ةنيدملاب سلاجلسو هيلعمتنا ىلص ||
 نا متبيحا تافمركيلا عايسلادفاواذه ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر لاقف ىوعف ٍلسو هيلع |

 هللا لوسراي او لاق هقزروبف ذا اش هنم عرذحت وم وتكرت متبيحا ناوهريغىلا هودعيال ائيش هلاوضرغت
 مهسلاخ كراثالتلا هعباصاب ملسوهيلعهتلا ىلص يبلاهيلا امواف «يشبهل انسقنابيطتام |

 عيتمن باو ىىرادلا جرحاو+ هس ارزهوهودعيف برطضا اذا ب ئذلا لسع لاقي لصيوهو ليف

 هنلالوسر ىلص لاق ةنيهجوا ةني زمنم لجو نعةيطعنب رع قي رط نم يعنوب او هددسميف ||
 هللا لوسرلاقف بائدلا دوفونيعقادق يئذةئامزم بيرش وهاذا رج !لسو هيلعمقلا لص

 | ةجاخلا اوكف كلذ ىوسام لعنونمأتو مكماعط ن ماثيش مط نوضض رت لسو ميلع هللا ىلص ||
 راسي بس ناهلس نع ميعنوب او ي دقاولا جرخ او يوع نطو نجر فن ن هون اف نهونذ اذ لاق ا
 سيوأ اذهلاقمهيدينيب فمقاو_ئذلا اذافةررخلا ىلع لسوهيلع هللا ىلص يبنلاف رشا لاق ا

 ىف ضايع يماقلا لاقو# لوف هعباصاي هيلا إو هيلعهننا ىلص اموافاوبافةاشةّئاس لكنم لاي ||
 ايوا.بم الاسا لبق ةيما نب ناوفصو برح نب نايفساب املك ب ئذلانا ب هونبا ىور ءافشلا ]|
 "اف مرحلا ىبظلا لخدق لما نمىبظلا اخ بئذلا ىرخ يظذخا دي ريايثؤادجوامبنا ||

 '؛هللادبعنبدمم كلذ نم بح اامهبجيت معماملبئذلا لاقخشلاذ نمابجصف هيعبئذلا |
 ذنئل ىزعلاو تاللاو ناوفصل تايفسوبا ل اقف راتلا ىلا هنوعدتو ةعجل ا ىلا وعدي َ

 يناريطلا جرخا (بضلا) + هلاجر بهذ يذلا ف ولملا "ىلا ءافولخاهتكرتتل ةكمب اذه |



 تار نع أسعنيأو يعن وباو يقبييلاو تازججملا يف عام اويدعنباو ريغصلاو طسوالايف

 يتارعاءاجؤأ هباضصا نمل فحم يف ناك لسو هيلعمتتا ىلص هللا لوسر نا هدعهلثاىغ :رباطخلا
 لاقف بضلا اذهكب نم وي ىحكب تنم !ال ىزعلاو تاللاو لاقفابض داص دق ميلس يتب نم

 كيبل اميج موقلا همهغي نيبميف رع ناسلب بضلالاقف بضاي سو هيلعمتثا ىلص هللا لوسر

 هناطلس ضرالا يو هشرع ءامسلا يف يذلا لاقف دعت نم لاق نيملاعلا بر لوسراي كيدعسو
 ماهو نيملاعلا برلوسرت نالاقانا نق لاق هباذع رادلا ينو هعحرةعملا ينوهليبس رجلا يفو

 اذه ىور دقويتييبلا لاق «يجارعالا مساف كب ذك م باخ دقو كق دص نم حلفا دق نيييبنلا

 رخآآ قيرط رمجث يدخل يطويسلا لاقو ٠ ةريرهيجلاو ةشئاعنع ىرخا قرط نمثيدحلا
 نم ينطقرادلا هاورو رك آسع نبأ هج جرخ أ يلع ي دح نمماغماضي ١ درودقو يمنوب اهجرخا
 يني نم يئارعا ءءاجذأ هباصصا ٍنم لفح يف ناك سو هيل ءهنئا ىلص يبنلا نا ظنثب رمح ثري دح

 ةباعصلا ياةءاجلاى ًارالفدلك ًايودي وشيف هلحر ىلا هب ب هذيل هك يف هإعجايضداص دق
 قىيمسن نالوا دمج أي لاقفءاتاف يبن هنا معزي يذلا اذه ىلعدل ليقف ةعاجللا ءال "يه نم لعل اق

 لاقفهلتقا ينعد هللا لوسراير محل اقف كلتقب نيعمججأ سانلا .تررسو كتلتقلالوجم برعلا
 هلأ ىلص هللا لوسر ىلعيفارعالا لبقا مث ايب نوكي نأ داكيلحلا نا تلعاما ل سو هيلعمتا ىلع

 | بضلا اذه _:ىموي واكب تنم آ ال ىزعلاو تاللاو لاقو هكنم بضلا جرحاف سو هيلع
 هباجاف بضاي لسو هيلع هك !ىلص يبنلا لاقف ملسوهيلعمقلا ىلص هللا لوسي دي نيب هحرطو

 ةمايقلا فاونمني زاي كي دعسو كيبل اعيمج موقلا هعم 2 نيبم يب رعيصف قلط ناسلب يضلا

 ا هتعرتنلايفو هليس رجلا يفو هناطلس ضرالا ينو هشرعءامسلا يفيذلا لاقدبعت نم لاق
 باخو كقدص نم حلفأ دقونييبنلا اخو نيملاعلا بر لوسولاق انا ن ف لاق هباقع رادلا يفو
 هجو ىلعامو كتيرا دقلواقح هلا لوسركناو هللاال اهلا ال نا دهشاييار عالا لاقف كب ذك نم

 كب نم : ادققف يدلوويسفن نم" يلاب حا ةعا-. 11 تنال هاوو كتم"ىلا ضخغبأ دما ضرالا

 كادهيذلا هثدجلا لسو هيلعمنا ىلص لاقك قينالعو ىرسو يجراخو يلخا دو ىرشب ويرعش

 ينلعن لاق نأ أرقبال اةالصلا ليقيالو# الصباال أ هامل قيالو ىلعي الو واعي يذلا نيدلا اذهىلا
 زجرلا يفالوطيسبلا يف تمس امهلنا لوسراي لاقق صالخال اودَحافلا لسو هيلع ىلص هلعف
 تأأرق اذاو رعشب سلو نيملاعلابر مالك أنه ملسو هيلع هللا ىلص لاقف اذهنمنسحا

 ناونارقلا ثلث ترقامن أكف نيترماهت ارق ناو نآرقلا ثلثت أرق اهنأكق ةرمدحا هلأ وه
 ريثكلا ىلعمي و ريسدلا لقي نمل هلالا من يبارعال لاقفهلكَت ًارقلات ًارقاغ اكفاثالث اهعأ اهعارقإ

 ا



 ااا اع 3 شك

 هبامضحال سو هيلع هللا ىلص لاف ينم .رقذ أ ةبطاق لس يفام لاق لامشلل ا سوهيلعمقا لص لاق
 هللا لوسراي هيطعأ ينا هتعهللا ىشر فوعنب :مجرلا دبع ل اقف هدرتا تح وطعاةموطعا |

 ينارعلا قوفو يذلا نو دنا ىلا اهببيرقل ا قحلتالو قمل كويت موي "يلا تي دها ءارّشع ةقان
 نم ةقانكلل لاق من لاق هللا امي ام كلل ففصاد ىطعتام تفصودقل سو هيلعهلا ىلص ل اقف

 سدتسلا جدولا ىلعو جدوه اهيلع رنصادجري ز نماهقنعو رضح ا درمز نمابئاوق ءاقوجة رد ا

 هلأ ىلص هللا لوسر ددع نميثارعالا جرح فطاحلا قربلاكطارصلا ىلعشلب رمت قربتسالااو |
 كسا ملاقف فيسملاومرفلاب ةبادفإ ل ىلع ماس ينب نم يل ارع بلا الس لسوديلع ْ
 ادم تراو هللا الا هلاال نا دهشايف !يبارعالا لاقيندهنا عري يدلاا ذه دهاواقم نودي رت ا

 ْ معيلملا ىلص هللا لوسر دم هللا الا هلال مهلك اولاقتق هغي دحي مهث دخت وبص اولا هللا لوسي |
 نولوقي مهو هدم اواوام نولبقي مهيئاكر نع اوزاف ءادرال الب ماقلتم سو هيلع هنلا ىلص يبنلا اوتا ع
 ا ارنوك اقف كلرماب انرمهقتا لوسراو !ولاقو لسو هيلعهلنا ىلص هللا لوسر دموي ال ا هللا ال
 نم ملسو هياعمنلا ىلع همايا ينمي م امنعمتا غر رمح نبا لاق ديلولا نب دل اخ ةيارت

 | هدنمنياو راردلاوىلعي وياودعس لعبا جرح اديدسالا 96 مريغفلا مريغ نمالو برعلا

 ا ملسو هيلع هللا ىلصدملا لوسر روم هنع هلأ ىضر ةنيفس ن نعويعنوب أو يقييبلاو ههتحتو ياو ا

 || لبقا ذا دسا اهيهةت ىلا يجرحاءاهنما حول تيكرف ترسكتأف رجا ي ةئيفس تيكر لاق
 |( صيصبي ليقاع ملسوهيلعمتا لص هللا لوسر ىلو«ةئيفسانا تراحلا ابا اي تلق هتي اراد سالا 0
 ا * ينعدوي هنأ تي ارعةعاسميم* مق رطلا لعينماقأ تيم ىثدإ ينج ىلا اة ىسهبنب )آ

 || ىلوم ةنيفسان! تلقف دسال'ييقل لاق هدع هللا ىضر ةنيفس نع رك اسعنب ,باويوغبلا جرخاو

 | ىلعيوب اود ا جرح ال6 شح والك ىعقاو ضرالا هبن ذب برضع لاق لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر
 ةشْناعنع قرط نم .ركاسع نباويطقرا دلاو معن ونأو قييبلاو طسوال يت يناربطلاو رازبلاو
 هللا لص هللا لوسر جرحا ذاف شحو !سو هيلعها ىلص هللا لوسرل “ 0 ناكت لاق اهنعهللا ىضر

 مادام مرسرتي لف ضب رمل سو هيلعمنا ىلص هلا لوسر ءاج !ذاف ءاجو بعذو بعل مسوهيلع

 ميعن وباوقهيبلا جرحا دكا 9غيمعيملا هحححص تييلا يفلسوهيلعملا لسا لوسد
 ملسو هيلعمثلا لص يبنلا عم انك لاق هنع هللا ىضردوعسم نب نع ةمطملا باتك ينهشلا وباو

 ضرعت تو سو يلهث لص يبا ىلا ةرخا ترفامانذخاف ةرح خراف ةرجشبةدوقرفس يف
 ميعن وبأ جرخأ ل6بارغلا 9امهان ددرفاععضوماهودرل اق نحن انلقاهيخرفب هذه مجل نمل اقف
 ءاجايحدحا سلف هيفخي و هيلعهنثا ىلص هلا لوسراعد لاق هنع هللا يضر ةمامأ يلا نع



 ناكنملسو هيلعهثلا صا وسر لاقف ةيحهنمتجر ف هب ىبرف رخنألا لقحاف بارق ١
 سابعنبانع ميعنوب أو تهمبلا جرخ ا او*«ايعضفني ىتح هيفخ سلي الد رخ "لا مويلاو هاب نم وي |
 دعقف اموي بهذف دعبا ةجاحلا ىأرا اذا لسوهيلع هللا لص يبنلا ناكلاق ابنعهلنا ىضر ٍإ

 ءامسلا يف هب قلخ رخآلا فما ذخام رئاط هاج اهدحا نسل انف هينخ عتق ةرجت تح

 * اهب هلا ىتمركا ةمارك هذه سو هيلع هّلاىلص يبنلا فلاقف خلاس دوسا هنم بلتساف
 دمحأ مامالا ىور ةأشلاو ريطلاك تاءاويملا نمتويبلا فلا ام وه جدلا 9

 اندنع تراكتلاق اهنعملا يضر ةشئاع نعيملددالا يطقرسلاتباتنيمساقو رازبلاو |[
 اذاو بحذي ملو ئحي ملف - تبتورق لسو هيل ءهّللا ىلص هللا لوسران دنع نأك اذاد نجاد أ

 مت سيل هنال هيف ددرتو تيبلايف ىشم يابهذو ءاج ملسو و هيلع هللا ىلصهللا لوسر جرخ |

 0 ءرب لفطلاملكت كهل اقوش ملسوهيلع هللا لص هتيؤر مدعل رقي مل هانعم ليقو هياهينم |

 ضرعم نع يدا دخبلا بيطخلاو ماخلاو ٍينطقرادلاوقييبلا جرخأ »6 ملسو هيلعها ىلص |
 هتيارف ةكمي اراد لخدف عادولا ةجح كي مسوميلعم ا ىلص يبل عم تحج لاق ىماهلا |
 مالغي ةمايلا لها نم لجر ءاجايجت هممت ي رو ردبلاةرا ديلتم ههحوو هيف سو هيلع ا ىلص

 هللا لوسر تنالاق انانممالغاي ملسو هيلعمقا ىلص هللا لوسردل لاقف ةقرح يهفل دقودلو موي |
 ةماهلا كرابم هيعس انكف بش ىتحكلذدعب لكتيجل مالغلانامتكيف هللا كراب تقدص لاق |
 وهف قرط_:رم تيدحلا .اذهةياور تعقودق ىربكلا صئ اصلا يف يطويسلا ظداملا لاق ١

 ملكتي م وعو" بشدق لجرب ىق!ملسو هيلءهلا ىلص يبنلا نا السرم قمبلا ىورال«نسح-تيددح
 ملسو هيلع هللا ىلصدل 5 :ريعم ذأ هقطنأههللأ لوسر تنا لاق انا نم لسوديلعما ىلص يبنلاهللاقف أ

 عباسلا بابلا

 نالصف هيفو تاييغملاب هرابخاب ةقلعتملا سو هيلع هنأ لص ارعم*يف

 طارشا ادعاممدعي وا رابخال!ليقةعقاولا تابيغملاب هرابخلا يف لوالا لصفلا
 باتكلا رخآأ يف اهترك د دقف ةعاسلا

 يف وهف اهزييقل هئازبعمفانصا نم اريغك تنودع باتكلا لوصف ربك لصفلا اذهناك ام
 دئاوفلادئارف ىلعتابيشملا لع تاز ارجع" نم لشا دقو»+ داو لصفال ةريغك لوصف ةقيقملا
 نف هريغوإلسو هيلعمتا صه وسر ناسل ىعدنم عقوامو.ىاعت هاب ,صلخي بيغلا لعن معا



 ير يتلعامالا عاليا هقاولاق لسوهيلعملا ىلص هنا ثيدحلا يفوماملا وا يوبامأ ىلاعنهقا ا

 ةلالدلل هيل هلأ مالعا نم هللا وغسيل بويغلاب ءاينالا نمل سو هيلع الص هنعدرواملكف
 وو هيلع هلأ ىلص هرعأ رشقناو رهتشا دقو ملسو هيلعهللا ىلص هتلاسر ةحصصو هتوبن توب ىلع

 هريخي سى ماندنعنكيل ول هللاوف تكسا ضعبل مهضعب لوقي ناكىح»ءبيغلا ىلععالطالاب

 هلا لوسر لاق لاقامهتعهللا شر رمع ضربا نعيئاربطلا ىورو# ءاحطبلاةراجم هتريخال

 ةمايقلامويىلااهيف ._رئاكو هام ىلاواهيلارظنا اناف !ييدلا يل عفر دقهثلأنأ ٍلسو هيلعهلنا ىلص
 هنعهللا يقر ةحاور نب هللا دبع لاق ٠ هذهى نك ىلا رظنايناك

 عطاسحيصلا نم فورعم قشنأ اذا 00 هلل _ لوسر انيفو

 معقأو .لاق ام نأ تانقوم هب انب واقف ىلا دمب تسدملا انارا

 هنع هللاىخر تباث نب ناسح لاقو

 دهشملك يف هللاباتك واتيو 2 هلوح سانلاىريال امى يبن
 دغ وامويلاةوحتي ايقيدصتف باغ ةلاقم موي يف لاق ناف

 انئاس ىلا طاسبالاو مالكلا قشانك _لاقاهنعهللا ىذر رم نبا نعيراخبلا جرخاو#*
 نب لهس نع قابلا جرحاو ماه .دكت لسو هيلع هننأ ىلص يبنلا تامالع ءيشانيف لزني نا ةقاخم
 اهاياو وهوهت ارم عم ءيثلا نع فكيابدحا نراك دقل هلثات لاق هنعهللا يضر يدعاسلادعس

 كمال بابا ١ اذه تارجم#و * نآرقلانم ءيش مهيف لزني نا افون دحاو بوث يف
 ريغو لاوس نع هتالاح رتكآ يف -وديلعهلنا ىلص هنم اهعوقوواهترتكل اهواصقلسا
 يضاقلالاق#اددعلسوهيلع ماا ىلص هتارجع“ عاونا رتكاي# 'واييضتقل تناكتابسادمللا رس
 عطقلا قب ي رط ىلع ةمولعملا هتازجتم ل _: رم لسو هيلعهها ىلص بيغلا هلعو ءافشلا يف ضايع

 نعي اربطلاود:-!مامالا ىور*اهينامم قافتاواهتاور ةرثكل رتاوتلا ىلعاهربخ- انيلا لصاولا
 الا هيحابج رئاط كرجي امو ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسراككرت دق لاق هنعهشا ىضر رذيإأ

 هلأ اوسراتب ىلص لاق هدعدنلا يضر ىراصنالا ب طخ نبورمجزع لسم ىورو#اطع هنمانلركذ َذ
 رينملا دمص م ىلصف _فزنق رهلظلا ترضح ىتحانب طفت ربدملا دمصو رجلا سو هيلعهننا ىلص

 وه امي انريخاف سعّشلا تب رغىقحانيطخت ربدملا دعص مث ىلصف لزنق رصعلا ترضح ىقحانبطخت
 ماق لاق هنع هنثا ىضر ةفي ذح نع لسمو يراخبلا ىورو * اتطظفنحأ انلكام ةمايقلا موي ىلا نئاك

 ةعاسلا مايقىلا كلذ هماقم_: رم نوكي ائيشكرت اهفاماقم سو هيلعمنلا ىصقالو .رانيف
 دقءيثلا هنمنوكيل هئاوءال ره ينام هلك دقو هيسن نمهيسلو هلظفح نم هظفح هن دح الا

١ 
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 نعلسم ىورو# هف رعد ءآر اذا دنع باغاذا لج .رلادجو لجرلا كذبك :ركسوافءارأف هيي
 يش هتماق ةمايقلا موي ىلا نئاك وهاب لسو هيلع اىلص هلال وسريتريخا لاقاضيا ةفيذح

 ةفيذح نعودوأد ربا ىورو# ةنيدملا نم ةنيدملا لها جرخياممل أسامي يق الا هنعدتل أ اسدقوالا
 تم لسو هيلعهش ا ىلص هللا لوسر كر تام هاو اوسادت ما يباصص يبن !يرداامهناولاقاضي
 مماوهيبامساو هعسابانل ءاعسدقالا !دعاصف ةئامثالث هعمنم غلي ايندلا يضقنت نا ىلا ةدتف دئاق
 هللا ىلص هلا لوسر جرخ لاق هنع هللا يضر سن در عحيحص دعب ىلعي وبا جرخاو *هتليبق

 ناىرت نحنودب كتربخ الا مويلا* يش نحيفول أ ستال لاقف سائلا يطخ# نابضغوهو سو هيلع
 انعاتع_فعافاعت ا اوساتيلعديت الف ةيلهاجب دهعىئي دحاككاناهقثا لوسراي رم لاقف هعم لي ربج
 هللا لوسر تعع#لاقامهتعهّلثأ ىضررمع نيا نعمي س بال دنسب ىلعي وب !جرخاو+ كنعد

 اراقك مهيد . نع ممودري تح نينم «آشيرق نم يللا اذهلازيال لوقي لسو هيلعهللا ىلص
 يفا لاقف رخ ”؟هيلا ماق م ةئجلا يف لاق رانلا يفما اناةنجلا يف هللا لوسراي لاقت لجرهيلاماقف
 داع جتربخال اونفادتال ناالواف تع "تكسام ينعاوتكسا خ :رانلا يف لاق رانلايف ماانا ةدملا

 ةريغك بايلااذهثي داحا نا رلعاو (هيبنت))تلمفل لمفأ نا ترمأ ولوموفرعت ىتحرانلا لها نم
 روما يف تابيغم ربخي هتاقوا رّثك يف ناك لسوهيلعمللا لص يبتلا نال اهرصح نكميال ادج

 نم هللا يل رسي دقواهنمةلج ىلع رصتقا لكو م هبتكيف نوثدحما هرك ذو قست ت بايسال ةفلتغم
 فل'رمهن أك ءاخاتسحاييترت هتبترو باتكلا اذه لوصأ رم هتعمجارفاو ارا دقماهنمهزضف
 سم هتعج باتكلا نم ثلاثلا مسقلا اذه ظعم لب همظعمو نيرظانلا نيعدب رقل لقتسم
 تازجعملا نوم هيلءت تأ ام تقرفو اهتعبتل نادعب يطويسلا طفادلل ىربكلا صئاصحلا
 حاوباثكلا اذه لوصا عقناو عسوا اهنافب اوبال نم هيساني ايف لئال دلاو لئاضفلاو
 عضو نسحاو اعجاهنم رثك آهلف دملاو هنافاذهيباتك ادعامبابلا اذهيفةفل آملا تكلا
 اذه لكب يناتك ف صتيمل اهالولو لصالا يئاهنكلو ابيوبتو اليصفت لك أو ابيتوت لمجاو
 د ملسو هيعمل ىلص كيبامرلا ديس ءاول تحت هترمز يف يفرش حوا فل ومها محرف لضفلا

 »6تابيغملا نم مهنع هللا ىضر هباصصا ضعب نوب لس وهيل هللا ىلص هرابخ 9#

 هللا ىلص يبلا نعاهنع هللا ىضرة شئ اع نع نافيشلا جرخا 6 هلع هللا ىصر ركبوبا 39

 لئاق لوقي نا ف اخ يفاف ابانك ركب يال بنك !ىتح كاخاو كاب يل ىعدا ا لاقدنا سو هيلع

 هنعهّلثأ ضر دوعسم نبأ نعد حت“ وماذا جرخاوجركيابا الا نونمكرملاوهللا ىف أيوترقم ىنعثوا



 هي
 ناككقو ساج م فركب وبا ملطف ةدملا لهانم لجر يلع ملطي ملسو هيلع ثلا ىلص يبنلا لاق لاق
 || 96اعنعهّللا ىضر رحوركب وب| 36 ةرملاهفهلبق ةنجلاب لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسرءرشب
 | نيذلاب اودتقا لاق سودا علل ىلص يبالان ا هنع هللا يدر ةفي ذح نع عكاحلاو هجامنب ا حرخا

 !| رازبلاو ميعنوبا جرحا 6م نع هللا يضر نامثع ورمعوركب وبا رمح وركب يا يدعب نم
 أ طئاحيف ملسوهيلعما ىلص يلا عمت لكل اق هنعهلا يخر سنا نع ةمتيح يلا باو ىلعي وباو |[

 ركب وبا اذاف يدعب نه ةفالخاب وةنخلاب هرشب وهل متفاك3 سنا ايلاف بايلا قدف تاءاج |
 ركب يبادعب ىمتف الخلاب وةمل لاب هرشب ودل حتما لسو هيل عدنا ىلص لاقم بابلا قده ل حر ءاجمت
 ا دعب نءةفالخطلا وةنطأن هرشب ودل حتفا ل -وديل هللا ىلص لاقف بأبلا قدم لجر ءا> مترمءاذاو
 ا ىنب الاقدعشاو ةردعيس نع قيبلاوه دو كذا جرحاو# ناتع اذا لوتقتمدنأو رمع
 ا هاجم هعضوف رحت رم ءاح م هعضوف رحب ركبوبا ماج رسما و هيلع هلا لص هلل 'لوسر
 ىلا ةراثأ دينا يك الع رءال اةالو ءال وه إسو هيأع هناا ىلص يملا لاقفدعضوم رح# ناّوع

 ا لكس ملسوديل عمها ىلص دبا تاي اورلا ضعب ياحي رمد ءاحب لب مولع هلأ بذر ةفالاكسا يف ههبيترت '

 7| مامالا لاق ٠ يدعب مالا ةالوءال يح ياو رينو ٠ يدعب نم ءافلخلا*ال ره لاقهشااذ نع
 ميمتوباو ميلا جرحاو«هحصتو كر دتسملا فمكاخلا هجرحادقفدب سيال داتسا ةعرز وبأ

 اننا مِن نوكيسم لوقي مل -و هيلع هللا ىلم هللا لور تمع# لاق امهنع هنا ىر ورمج نبا نع |

 اديب“ شيعي برعلا راد ىحر بحاصو اليلقالا يباح تبيال قيد صلاركب وباوةفينخرشع |
 | تناولاقه ناجع ىلاتنتلا# باطما نيرمتلاق هنأ لوسراي وهىمو لجر لاق ديهش توي و

 | جلب ىتح ةنحلا لحدتالا هتحاح شل حلا ينتعب يذلاو هنا هكاسك اصيق ملت نا ساللا كال أي ا

 | ىلا قلل لا يني دفو ينهحو لاق هنعهلل ذر سد !نعرك اع نب ا جرخ او*«طايخلا مسي لججلا
 انتاقدص عفدن نم ىلا كدجت لف لبقملا ماعلا يتانثج نادإس اولاقف سو هيلع هللا يلم هللا لوسر

 | لق لاق دل تاقفركب ابادجت ملنافدل لقاولاقف مل تاقفركبيف ا ىلا اهومفدا للق لاقم هل تلقف
 ابتوناّثع ىلا اهوعفدا مل لق لاقف هل تلقف "رم دجن ل ناف هل لق ١ وئاقف مل تلقفرمع ىلا اهوعف دأ مل

 هيلءوّعرا ادحان ا هدعهنلا ذر لهس نعيم" ددسب ىلعي وبا جرخاو*ناثعلتقي موي
 لحا تيث سو هيلع هللا ىلص هللا لو سر لاقف ناثعور مج وركب وب او لسو هيلع لنا ىلص هللا لوسر
 ركب وبا تامو كثي ديهش نائعو رمع كلذ دعب لتقف نا ديهشو قيدصو يبن الا كيلعاف
 سو هيلعهلأ ىلص يبنلا ناامههنعهلا !ىغررم#نب !نعيقاربطلا جرخاو*مهدع هلا ىمنر قيدصلا



 هل نذئا لاقف رمع نذأتسا مةنجلابهرشب ودل نذئالاقف ركبوبا نذ اتساف طئاح يف ناك
 | جرخ ا و*ةداهشلابو ةيطابورب وهل نذك !لاقفنامتعنذ ًأتسا2ّةداهشلاب وةتجلابهرشب و

 سير ارتبب ءبب تراك وديلعملا ىلص يبلانا هنع هللا ىضريرعشالا ىسوم يبا نعناخيشلا
 0 ب وب مويلا نظرك" ال تلقم هيقاس نعم شكو رثلاي هداج ىل مط سوت هرثبلا فق لع سلخ |

 ا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا تبهذو كلسر ىلعت اقف ركب وبا ءاجخ ملسوهيلعهقلا ىلص هللا لوس
 | يبلا بج ىلا سلج ىتح لحدف ةدجلابهرشب ودل ن ذا لاقف تمذ اعبي ركب وبا ذه ت اقف ا
 ا هلندئالاقنذ اتي ر 35 اذهتلقف رمع ءاج عهيلجر ىلدو فلا يراسو هيلع ىلص |

 م هيلجر ىلدو مراسي ىلع لسو هيلعمللا ىلصنلا بلو بر عم سلح ىتح جح ءاخل ةنحلاب هرشبو ا

 ١ لخدفهببصت ىولب لع ةيملاب هرشب و هلن ذأ لاقنذ أتسي ناممعا دعت ملقم نامشع ءاح ا

 اهتلواف بيبملانيديعس لاق هيلجر ىلدورثبلا قش نم مههاجو سلجلا يع مقلا يدي لع
 ا | قدا نبديز رع يقبمبلاو يناربطلا جرخ او * اهلوح لمجت يتلا ةكدلا رئبلا مقو» مجروبق ا

 ي هدهتن ركبابا يتأت ىتح قلطنا لاظٍلسو هيلععتلا ىلص دنا لوسر يتثمب لاق هنع هلل ىصر
 هتملص حولت رمح عابك اررمع قلم ةريشلا يق أن تح قلطن !خةمجلاب هرشيدايبتحتاسا اج وراد ْ
 ءاابدس لاب رش ءاشي وعيب قوسلا يمدجتف 1 ر امتع ٌي ىتح قلطنأ مت ةنجلاب هرشنف |

 رمعو ركب وبا 96 مهتربخلف لسو هيلعهللا ىلص هلا لوسر لاق كمه مدجوم تقاطمافدي دع |

 يبنلا عمتييشملاقهنعهللا ىفر رباج نع هححصو مكاشلا جرت 96م منع هللا ىضر يلعو ا
 مركب وبا لخدف ةنلا لها نم لجر نلخ ديل لاقفةاشانل تح ذم ًارءاىلا لسو هيلع هللا ىلص ا

 فيرا مهللا ةنطلا لها نم لجر نلخ ديل لاق مث رمعلخدف ةنجلا لها نملجر نلح ديل لاق |

 >6 مهنعدللا ىضر يلعو نامثعو رمعو ركب وبا 6 يلع لخدف ايلع هعاعج تئت
 جرخ لاقامهتع هللا يضرهللا ديع تعب رباج نعطسوال !يفيتأ اربطلاورازبلاودمحا جرخأ ا

 || لجر ملع علطي لاقق هعمانسلجو سل عيبرلا نيدعسل اوئاز ميول لس تال
 ميلع علطي لاقوت رمع علطف ةنجلا لها نم لجر كيلع علطي لاقت ركبو ! ملطف ةدجلا له

 هتلعج تئش نامبللا ةدجلا لها نم لجر يلع لطي لاق م نامشع ملطف ةنخلا لها نملجر

 جرخا 96 منعنا ىضر روب زلاوةحلطو يلعو نأ ثعورمت وركب و او يلع علطفايلع

 ب وباو وهءارح ىلع ناكل سوهيل مثلا ىلص هللا لوسر نا هنعدلاىضرقرم ره ينانعللسم
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 كيلعاف أ دحا لسو هيلع ىلص لاقف ةرفغعلا تكروتف ريب زلاو ةحلطو يلعو نامشعورمعو
 دقو مهنعهللا ىضر قيدصلا ركبابا ادعام ءادهش مهلك اواتق دقو» ديهشوا قيدص واين الا

 سما بايلايف كلذمدقثو هبا! ضب هعمو لسو هيلع هللا ىلص هيلعوهو ليجلا كرحت رركت

 ةنيزم نم لجر نع ب هشال ايبا نع ةبيشيلا باو دعس نبا جرخا ال6 هنعهّا ىضرر معا
 لاقف ليسغ لب_لاقف ليسغمادي دجا لاقف ايوت رمع ىلعى أأر سو هيلعمشا ىلص يبنلا نا
 ناناحيشلا جرحاو* لسرما ديهشفوتوا ديم شعواديدج سلا رمح ايلسو هيلعمشأ لص

 ةدتفلا يف لسو هيلعمقف ا ىلص هللا لوسر لاقام ظفحي كيا موي لاق هنعهللا ىضر باطخلانب رمع
 كنيب نانينم أملا ريما ايس ًاب اهنم كيلع سيل هنع هللا ىضر ةفيذح لاقفرحجيلا جوك جوت يتلا
 بابلا نمةقي ذل ليقفادب ا قلغيال نذا لاق رسكي لاق رسكيم ا حتفيأ لاقاقلشماباب اهنبي و
 * طبل اغالاب سبل اخي دح همت دح يف ةليللا دغ نود معي اك من لاق هليرمتناكا هل ليف رمعوه لاق
 هللا لوسر تعم“ لاق همع هللا ىضر نوعظم ب ناتع نع ميعدوب اويفاربطلاو راربلا جرخاو
 شاعام قلغلادي دش باب ةئتفلا نيب و كتيب ل ازيال ةدتفلا قلغا ذهرمعل لوقي سو هيلعمناا ىلص
 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا هنعهللا يضر رذيلبانع يناربطلا جرحاو* كيتارهظن يب اذه
 لاقفماشلابةرم هنعهننا يضر ديلولا ني دلاحسطخو*#رمع ينعي جيك اذهمادام نتف كبيصتال
 ٠ دعب كاذامنا الف يح باطحلانباو ام!لاقف تربظ دقنتفلاناهريمالا اهمأ ربصا لجررهل
 هتمهعع رم وأ سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نم همعم هنا هاظل اف هي ارب كلذ لوقيال دلاخو

 هللا لوسر تمع:لاق هدعمنت يضر تبات نبدي زنعىفاربطلا جرخا##هنع هلبإ يضر نامثعإلا
 ىيقسنلا نا هموق لتقي ديهش ل اقف كت الملا نم كللم ي ددعو ناعم لوقي لسو هيله ا ىلع
 تععمر وصح نامشعو لاق هنا هنع هللا يضر ةريره جا نع قبيبلاو هحصصو احلا جرخاو+هنم

 أ لاق انرمأت املا لوسرايانلق ف اللتخاو ةنتف نوكتس لوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو
 ميعنوي او قهيبلاو هحصو كاحلاو هجام نبا جرخاو * نامشعملاراشاو هباحصاوريمالاب كيل
 .تراثع نولو هيلارسي لعجن نائعاعد ل سو هيلعملا' ىصهنلا لوسر نا! اهنعهننا يضر ةشئاعنع
 انافارما "يملا دهع ملسو هيعمل ىلص هللا لوسر نأ ال لاق لتاقتثالا انلق رادلا موي ناك الفريغتي
 هللا لوسر_لاق لاق هتعملنا يضر سنا نعركاسعنباو يدعنبا جرخاو# هيلع يسفن رباص
 ابعاخ طن وقئادملاك دي ريسو يدعي "مم ةفالحلا ىف وتس كنا نامفعاي ْلسو هيلعهنثا ىلص
 بكن ب ةرم نع هجامنباو هحصصو مذا جرخاو*ي ددعر طفت مويلاك لذي مصواهعلت الف
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 أ انبع هلا يضر سايعنب نع احلا جرخاو* نائعوهاذاف هيلا تمقف ىدملا ىلعذشموي اذه

 '5يكحبف ىلاعت هلوق ىلع نامشعم د نمرطقيس هناب لسو هيلعمقا ىلص ربخا لاق
 ْثآ

 نائع لعق نتفلالوا لاق هنا هنعدللا ضر ة ةفيذح نعىناسلا ظفاحلا جرخاو*كلذك ناكف

 نائعةلهق بح نم ةيح لاقثم هبلق يفو دحات وعيال هدي :يدذلاولاجدلا جورخ هر او

 0 ناو هكردانالاجدلا عيتالا

 رع حي ددس يفاربطلا جرخاو# ي ًارلاي لاقي الام هنافإسوديلعمشا ىلص يبنلا نم كلذ
 يح دهج سانلا باصافةازغيف و لسو هيلع ىلص يبنلا عما لاق هنعش ا يم را دوعسم نبأ

 هنا يلص هللا_لوسركلذع رالف نيقفانملا هوجو يف حرفلاو نيلسملا هوجو يفةب اكلاتي أر

 ناقدصيس هلوسر وها نا نامهعمف قزربهثلا مين أ أي ىتح سهلا بيشنال هللاو لاق لسو هيلع

 ةعستب هنمملسو هيلع هنا ىلص يبنلا ىلا هجوف مامطلا نم هيلعاج ةلحارةرشع عبرا نايثع ىرتشاف
 مفر ملسو هيلع هللا ىلص يبلاتي 0 نيقفاتملا هوجو يف ةب , كلاو نيلسملاهوجبو يف حرفلا فرعف

 نع ٍقييبلا جرخ او *هلبق دحال ءاعو هتمعمام ءامدنامشعل وعدي هيطب |ضايي يؤرىتح هيدي

 تأنإ انا مربح لاقف شيرق ىلا نامثع ل سرا ةييب دخا لزنام ملسو هيل عما ىلص ىبنلا نا ةورع
 انمؤرم ءاسنوةكج نيتم كرمال اجبر يق أي ناهرم اوم السالا ىلا مهعداو ارارع انثجامناولاتقل
 ناكل ايف يننت لال ىتحةكمي هني دربظي نأ كيشو هللا نا مربخي وهتفلايمرشبي مهيلعلخديف
 ةعيبلا ىلا سو هيلعمنلا ىلص هنفا لوسر اعدو_لاتقلااوماروأ اوباق جربخ اف شي رقىلا قلطناف

 نأ ىلع نولسملا هعيابفلسو هيلا سدا لود لعل ازن دق سدقلا حور ناالا دانمى دانف
 صلو ةعداوملا ىلا اوعدو نيلسملا نماوتهترااوناكنماولس .رافنيكرشملا هللا بع ءرفادي !اورقي الأ

 هللألوسر لاقفهب فاطف تميل ىلا ناقع صلخ ناثع عجري نا لبق ة يبي دحلاب ميو نولجسل | لاقو

 تسيلاب تفط هل ولاقف ناثع مجرف تنوروصح ن حنو تيلاب ف اط هنظا امسو هيلعملن !ىلص

 ميقم لسو هيلعهللا لصهثلا لوس .روةنسيقماهب تقكمول هدبي يسفن يذلاوف متتتظام سئب لاق
 فاوطلا ىلا ش يرق ينتعددقلو سو هيلعمنأ لص هللا لوسر ف وطي ىتحدب تفط ام ةيييدحلاب

 يلعؤ ظانتسحاوهابنلعا ناك" لسوهيلعهلنا ىلص هللا لوسر نوملسملا لاق تيباق تيبلاب

 هلا لوسر عل يف تلاقا هنعمل ىضر عفاردجلا أر ما ىلتبزحيفاربطلا جرخا 6#هتحش [ىضر
 بلاط ىبانب ىلعاذاف ةفشلا تععمذأ ةنجلا لها نم لجر مع نملطعبل ل نعلطيل لاقف وديلعمشاىلص |

 || لاق بوث يف عنقملجر رن رفةسف ركاذي سو هيلع ىلص هلا لوسر تمعسلاق هنعهأ يضر

 | عم هنعهّللا يخرةفيذحن ا رعاظلاوم هربقيف هبنمآ

 0 ا ا ا



 الوسوم انك لاق هنع هثاوضر ديعسيلا نع ع قييبلاو احلا جرخاوهنهنعدلا عضد |
 ناّلسو هيلعمشا ىلص_لاق اليلقىشفاهنصخي يلع فاقت هلعن تعطقنا» ملسو هيلعمتلا ىلص

 ال لاق انارمع لاقال لاقان اركب وب | لاقف هلي زنت ىلعتلتاق 5 نآآرقلا لي هأت ىلعلناقي نم كتم
 ترا انهنعهللا يضر سايع نبا نع هحصصو مادلاويلعي وبأ جرخاو* لمنلا فصاخ نكلو
 * من لاق ني دنم ةمالس يف لاق دهج ي دعب قلع س كنا! يعل لاق ملسو هيلعهتتا لص يبنلا |

 لئاقا تما سو هياء هللا ىلص هللا لوسر يل ديع لاق هنعدنلا ىضر يلع نحيف اريطلا جرخاو

 ا ترالاق وسال يب نعامريغو5 اكلاويديجلا جرخاو*نيقراملا اونيطساقلاونيتك آنلا ا
 1 هب كلباص ا! هعيتا اذا كياف قارعلات « ًانال لاقفزرعلا يلح عضودقوايلعىق !مالس ني هلئادبع ا

 ا معنويا جرح او*«كالبقم ملسوةياعمملا ىلص هلثأ لوسر يل لاملاق قلد ماو يلعل ]اقف فيسلا ب ابذ ١[

 ! تلق كموق جاتحتو نتف نك تس لسوهيلع هنا ىلص هلأ لوسر يل ل لاق لاقدنع هللا يصر يلع نع

 :| ىلا لا ةمئاد تباع لاق هنعمل ىحر ىلع_: رع قتبيبلا جرخا و*«باتكلا كحا لاتينرمأتاف
 أ نا كعنياف تبط دق ةمهاعنا تسلع له يلةالوم يل كلاق رسوب |يلصللا لوسب 7

 ْ ةيعو> الح ماسو هيلع ا ىلص هلأ 'لوسرل ناكوهتيت أف اهيف سو هيلعهما ىلصهّلنا لوسر يق ٌي

 ا امملسو هيلع ىلص هلأ لوسرل اقم ملكنا ن نات عطتسا امد اود تحل هي دي نوب تمدقل الف

 : نع جينر اودحختو و عاطل جرحاو ين تلق ةمئاف ب طم تش كامل لاقف تكس كلب ءاج |[:

 | كب رصي يدلا سانلاىق تا يعل لاقملسو هيلعهلثأ ىلص يبنلا ن نااميتعمتا يضررسأي نب رايع ا

 أ ةرعاشما رباح تي ادح نم هلثم دروو ٠ هني ينعي مدلا نمدذه لبت تح هنرق يعي هذه ىلع

 : هللا ىلص يبنلا عمد تالخدل اق هتعدللا يضر سنا نعماخلا جرخاو* يعنوبأ اهجرخا بييصو

 | لاقتاكئاهالاهارا امدبحاصل اهدحا لاققرمعوركب وب اهدنعو ضي رموهو يلع ىلع لسو هيلع ا
 ماحلا جرحاو*اظيغ داع ىتح توين دلو الوتقمالاتومينأ هنا ملسو هيلعملت ا ىلصهنلا وسر

 باعت ا نم تلق تنا نمي يللاقه قمررخ آي لما مويةحلطب ترم لاق ةازجم نب روب نع
 هتريخ افايلعتيت أف دسفن تضافو ينعياب ويدي تطسق كعياياك دي طسبا لاقفنيسؤملاريما |
 يفيتعييو ال اةنجلا ةعنط لخ دي نا هل اىباملسو هيلعهنلا ىلص هلا لوسر قدص ربكأ 0 ا

 فكر ا عك ن بدم نع نايفس نب دب زي ينث دح قاما نبأ قب رط نم يقبييلا جرخاو* هقنع |
 لاقف بلاط بأن + يلعن أك ةيبي دخلا لص ينم يصلا اذهب لسو هيلعهللا ص هللا لوسر ب تاك

 يلعلمجن و ورم نب ليهس هللا دبع نب دمع حلاصام اذهبتكاملسو هيلعمشا صدقا لوسر

 نافبتكالسو هيلع هللا ىلصهثثأ لوسر لاقت لوسر دمج الا بتكي ن ناهأي, أبو 0
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 لا كا ةباتك تقو نيفص ةعقو دعب كلذ عقو دقو دباعضم تناواهيطعت الشم كل ١

 نيهفادبع جرخ أود سوديلع هلئا لص هللا لوسر باص رئاس ع نعوأمهتعهللا ىمرةيواعم ||
 هللا لوسر يللاق لاق هنعهللا يضر لع نع م اخ اوىلعي وب اورازبلاودنسملاد اوزيدمحا أ

 ىحىراعتلا هجيساودمأ اوتهبوجح دوييلاهعدغبأ > اشم يسع نم كيف نأ ملسو هيلعهثنا ىلح

 يفسبل اجينظرقي طر ممم بح ل2 رادلا ”يف تالبيدن اوال ! يلع لاق اهب سيل ينلا هتلزنم نمدوأزن |
 هتعمل ىشررعمنب ريأج نع معنوب و يئاربعلا جرحاو# ينتهيذ ىلع اند ل ضخبمو ١

 ةبو ةلممذع ناو لومقم كناو ىلض# رعاوم كدأ يلمل راسو هيلدا !ىلص هللا لوسر لاق لاقأ

 يلعزأك لاق هنعدلا ا ىذر جوك ال نب ةلل "نع ناوشلا جرح أ و# هس أر نمد نيل ىعي اذه نم :
 هللا ىلص هلل لور نع ساحتا انألاقفاءرناكو ربيح يف لل-و هيلعهنا لص يبل! نعماحت ا

 هللا لص هللالوسرلاق اهحابص يفهّنلاتف ينلاةليللا ءاسم تاكا الفدب ىماف جرن لسوميلع |
 اولاقف هوجرن امو يلعب نا ؤاف هيلعمش !حسفي هلو .روهقلأ هبحي الجر أ دعةيارلا نيطعال سو .وهيلع ['

 ةيسق هبف هلوق رك ودم نعرخ . اهجو نم اسم هجرحا وع هياعملل اعتب يارل' هاطعاف يلع اذه ٠

 قتحابب جرش ةيارلاذخام دازو ةملس نعرح أهجون ريعت وباو ث را دج رحاو» "رب هييع

 :| يدوريلالاقن رلعلاق تن !نملاقتن عملا س ًار نمي دوهوديلا علاداف نع ىلا تحت اهركر

 || دوهيلا لعم دقن ىلعةلال دهيم يسوب لاق« دي دي ىلع هللا حتف ىتح عج. ىسوم ىلع لرن ام وهتواع
 !| رمعنب أتي ددح نما شي ةمقلا تدروو هي دي ىلع تف !نوكي ومهيلا جو نم هيجوتب مهبتك نم
 || ليا يبا ورياجو نيعحنب نارمعو ىر دا دبم ياو ةريره فلان صاقودلا نيد مو سابع نبأو
 ٠ ميعنوبأو يقبيبلا جرح اوتابئريو نيملا يف لفتلا دقابعي# 7 يفو ميعنوب !ايلك ايجرخايراصالا ؟

 | داجرادغتيارلا نيطعالربيح يف لاقلسو هيلعثلا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضرةدي رينع
 دمرأ وهوةلريعت ,لع يلع ءاجو شيق اهب تاواطتف يلع مسيل ةودعاح ذخ اي هلو رو هللا بحي

 || + ةيارااءاطعأا م هليبسل يشم تح اتعجو اقنع يف ودينا لس لف ينم تمد لاق
 !| لنم ثعدص الوتدمر ام ىلاق معلا يب .ر يلء نع ميعنوب أو يقويبلاو ىلعي وباودحا جرخاو

 يفد رأي نب راع نع قاس نبا جرش ةدبشمو ”ىنيعيف ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لفت
 هللاىلص هللا لوسراهزن الف ةريشعلاةورغ يف نيقيفر بلاط يبا نب ي وانا تنك لاقامهنعدلا
 بلاطيبانب يلع لاقف لخغ يفو مل نيع يف نوام“ دم ينب نما ان اهباني ًاراهيماقاو سو هيلع

 أ لاق تتش نا تلق لاق نوامعي فيك رظننفموقلاءال وه يق أن نا يفكلل له نال قيلا باي
 | بارتلا نم ءاعقد يف ادمهطض ! ىتد لعوان تقل طناف مودل اديشغم ةعاس بلم ىلاانرظنو هاش

 دس



 5 2 ييسسسللا يس يسم ل تسلا

 | + جي ط5 1 طخ هه شخ ع عاف لاعع

 ا
 ياءامقدلا كلت نم ابر دفودلج راك وهيل لص هل لوسرال !اديهاامهظاوف يق

 هيلع ىريال بارتابااي بلاطيلا نب يلعل لسو هيعمل ىلص هللا لو سر لاق ذئمويفاهيفانغن يثلا
 رقع يذلا دوٌُمرهحا لاق هللا لوسراي ىلبادلق نيلجر سانلا ىقش باك دح الا لاق بارا نم
 اهرهظ م هتيحن ذخاو ءذهاهنم لبي ىقح هنرق ىلعم دي عضووم ذه يلع يلعاي كب رضي يذلاو ةقانل

 هللا يلص هللا لوسر اهرك د يتلا ةفصلاب هنعهللا يضر يلع ل تق هللا ردقف لو ا
 هنعهللأ يضر يلع نع ىويبلا جرخ اوي دارملا مطرب نمحرلا ديعنيرخ آل اللا قشادي ىلع سو هيلع

 نيادمحج ينعي ينك د يعسا هتلمت دف م الفي دعب كل دلويس لسو هيلع هنا ىلص يبنلا يل لاق لاق
 لاقامهنعمللا ير سابعنب ا نع ةريسلا يف يح 6ابنعئاىغ رءارهز ءزااةطاؤإم ةيفدحلا

 "يلا تيعن . لاقف ةمطاف ل سوهيل مقا لص هلا لوسر اعد" حفلا ورنا ارصت ءاجا 5 تلزنام
 هللا ىلص يبنلا جاوزا ضعباه اره تكحضت يب 0 ال لاقف تكف يسنن
 هسقنهيلا تيعن دقدنا يثربخا هنا تلاق تكصص خر تريكب كاني ًأرقمافاي :ىلقف لسو هيلع
 دعب اهتعهشلا ضر قمطاف تشاعدقو تكف يب اقح ال يلا لوا كناف ييتال يل لاق تيكبف

 يراخبلا جرخا6#هنعهللا يضر يعزي نس 96 سيصل طر هشاةعس لسو هيعمل صيبا
 لعلو ديس اذه ىنب انا نسما ل وهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ىلاق هنعهللا يضر ةركب هبا نع
 | جابدنعمقاىمد يل لدتقا ل هناف كل ذك ناكَف يا سيمل لا نم نيدهظع نيف نيب هب صن هللا
 ١ هيبأ نمل عوطا اوناكوانلانيعب رانم رثكآ هوعياب نيذلان توما ىلع نسما سانا

 .| هيلاةي واعمراس مث رهنلاءارو امو ناسارخو قارعلاب ةفيلخ رهش ثا ةعيسوحن يقبقامهنع هللا يضر
 '| نم ريثك هيف بهذي لاتق عقيسدنا هنعهنلا يضر نسحلا لمرابنالا ةيحانب ناعمجلا ى ءارتالف
 ا نيململا ءامده'نقحو اولطصاف حلصلاب ةمامجامهنيي ىسه كلذ لثمقي واعم مصويمللا
 ؤ نا هللا لملوةياوريفو هب هلا حلصيسو ديس ذه ينبان السو هيلعمنت لص هيبن لوق هللأ ققح

 محلا ج جرخ 4م رنعهللايضو يلعنينيسمل نيالا نمنيدجلع نيتي هلع

 ا ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلا تاخد تلاقاهدع هلا يضر ثراحلا تن لضفلا مانع قييبلاو
 ناقرهي ]سو هيلعش ا ىلم هللا لوسراديع اذاف ةتافتلا ينم تناح مث ءرجح يف هتمضوف نيسحلاب اموي
 5 ارم هي رت نم ةب رتب فات أ وا ذهينبالتقتس يقم نايفربخاف لي ربجيفانا لاقف عومدلا نم

 | لمديسلا لص هلا لوسر نا اهنع فا ضر ةلسما نع معنوب أو يقييبلاو هي وهار نبا جرخاو

 ّظ



 مسا اك 1 وع

 ةبرتلاهذهامتلقاهبلقي ءارمحة ب رتهدي فو طيشنريغيا رثاخوهو ظقيتساف موي تاذ عهطضأ |[
 جرخاو#هتب رت هذهو قارعلا ضراب لعقي نيسحلا ينعي اذه نا لي ربج يفربخأ لاقدلا لوس .راي
 دمجأي لاقف ليريجل زاق يتب نابملي نيسم او نسما ناكتلاقاهنع ها ىضر ةلس مانع يسنوب
 ماأي لاقو ءالب وبي ا مير لاق حاهعشفةب رتبوات او نيسحلا ىلا ًامواو اذه كنب أ لتقت كتمانأ
 نع كأس ءنبأج جرخاو+ةروراق يفاهتلمجن ل تقدق ينب نا يلعافامدةيرتلا هذه تلوحت اذا ةلس
 نشوما يذن رع ى ا رظف ءالمرك. رههب هنعهللىضر نيسحلا عمانكل اق نسح نب رم نبا دمج
 مدي غب عتب ابلك قلارظناىف أك اسويها ىلص هللا لوسر لاق هلوس رو هلا دصلاقف

 هللا ىغر تراملا نب س١ نع يعنوباو ىوغبلاو نكسلا نب جرحأو* صرب ار عم ناك وتبي لحا
 لاقي ضراي لقي نيسمل | ينمي اذه ىنبأ نا لوقي لسو هيلع هلل ىلص هلل ألوسر تمع# لاقهنع
 نيسحلا عماهب لتقف ءالب ا ىلا تراملا نب سفا جرفت هرصنيلف يسم كلذ دهش نف ءالب رك أه
 نالي ربج قريخأ لاق ملسوهيل مننا ىلص يبنلا نع اهنعهنثأ يبض رةشناعنع يئاربطلا جرحاو*

 ءاورو * هعجضماهيفنايفريحاو ةيرتلاهذهبيف ءاجو فطلا ضراب ي دعب لتقي نيسحلا ينب

 يوغبلا يورو ٠تارملا * ىلحاشب لئقي اديس نا ظفلب هدعهللا ىضر يلع نعدعس نيأو ري
 /| يبنلا روزي نادبرر رطقلا كلام نذ ًاتسا لاق دنع | ىضرشللامنب سف ثيدح نم همه يف

 | يظفحا ةلسمأ اي ملسو هيلعمملا ىلص يبنلا لاقف ةلس ما موي يف ناكو هل نذافمل لسوهيلع هللا ىلص
 هلل لوسر ىلع لخ دف محتقاونيسملالخدذ|ابلا عيلان دح انيطع ديال بالالع
 معن لاق هينا كللملا هل لاقن هزبقي وهاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سو هيلعمشلا لص

 هتذخاع ردحأ ب بارتب ءاكمارافهب لتقي يذلا ناكملا كتب راتشت ناو هلتقتس كتما نالاق

 الملا ةياوريفو ءالب رك اهنا لوقن انك سنا نعدي واريفانبلا تس اث لاقاهبوت يق هتلعجل ةلسما
 ةبرت_'رم اذهنالاقو را بارت نمافكا مسو هيلا ىلص ينلوانتةلبس ما تلاق .لصوملا
 يدع ةروراق يف هتعضوف ةملسم!تلاقلتق دقدنا يلعافامدراص تق اهيف لتقي يتلا ضرالا

 مالسلاوةالصلا هيلعهلاق ؟نيسملا دهشتساف يظعمويل امدهيف لوحتي موي نا لوقا تنكو
 ةزجمم تيدحلا اذه يفو فطلاباضي ا عضوملا ف :رعي و ةفوكلا ةيحانب قارعلا ضرأ نم ءالب ركب
 ا كل ذكراك نيس لا لتق دعب شيعت ةملس ما ناب رابخالا يورسوهيلعدنلا ىلص هل ىرخأ

 ] انعدم يضر لس مازع قلو هحصصوملخا جرخل اأن هلل ضر نيت .ولا ماة شامل
 يرظنا لاقف ةشئاع تكضفف نينم املا تابعا ضعب جو رخ لو هيلع هللا ىلص يناكذ تلا كاق



 ظ
 ظ

 ا هلل لس هلا لو .رىللاهيعفدا مداعل اقفل نمش 3 ”ىلاىدها كاقاهتع هنا يضر ةليس مأ نعأأ

 ؛ تراص دقيق اذافأب يتاح الاهيلاي رقم داخل تلقف سو هيلءهنلا ىلص يبلا « ءاجولئاسلا

 ' جرخا 6# هنعمل ىضر ننم وملاما بش زو تنام قت قدتاهتيي ةيحان يفارجت حتلئازأ

 | قدصلتواهديي لمعت تاك اهنالادي لوطا بني ز تناكف ادي لولحأ نيما نلواطعي نكفأ دي

 نع ميعنوب اورازبلا جرخأ و اهنم ًامملااهدوراف كلذ ناك اذاف 3 رماة شئ اع نيب وكنب نوكيس |

 حالا للا ةبحاص نكتيا موديلها قلص هلا لوسرلاق لاقامهنع هللا ىغر سايعنبا |:
 ببدالاوه تداك ا مدعبو جن ةريثك ىتقاطوح لقي ب أو 11 بالك ايت ىتح جرم بب دال ا :

 هر ةشئاع تغلب ام لاق هنعهللا يمر سيق نعوريغودم-!مامالا جرحاو+ هجولارعش ريشك< |!
 يندظاامت لاق ب اوما اول !اقاذهاعا تلاقف بااكلا اهيلع تير ءاعينب راب د ضع اهنعهلثا |:

 ةعجارالا يننظاام تلاق مهنيب تاهل اهصيو سمانلا كاريه ي + دقت دعب الر يب رلا لاق ةعجارالا

 ا جرخاو#ب اولا بالك اهتججناذا نك ادحاب فيك ل وقي لسو هيلع هنا ىلص هلا لوسر تعمم |
 أر ءأىلأ ابلسرأ ملسوهيلعمطا ىلص يبهلا فت ءاابنع هنا ىفرةشناعنا ءركاسعد رباوبيطخلا

 تلقن تلاق كبئاوذدنم ترعشق ااه دنع ال استي ار لاقفالئاط تي ًارام تاكداهارتل اهباطخ

 د هنعمشا ىذي لاسم يقال سلاسل بدا ءأ هنعمل يدر مئاويلا نعيش أ

 ا
 ا
 ا

8 

 ا ميعن وباو يقبدبلاجر > ايا منع هللإ يضر ةملاس ما96ك. تكينا عياتسي نورس كدودام

 ١ بهذو كيفه كراب هلاداقف كيفها كراب اوقدصت لاقه ب ابلا ىطماقف لئاس ءاحوملسو هيلع

 | امكاذل كا اذا لاقرب تلقدوةددرف لئاس ويلات ملسو هيلع هلل أ ىلص يبنلا لا ةفرجح ةورم

 | نكلوطا يناقولل نكعر سا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ت لاقاهنعهللا يضر ةشئاعءنع اسم

 !دي نكلوطا لاق اقوملكب عرسااياهثنا لوسراي ةوسنلاناق لاق يبمشلا نعيتهيبلا جرخاو *
 ةقدصلاوريه !يفادي نطوط !تناك اهنا نطع بني ز تفوت الفا دب لوطأ نيمإنعرا ذتي نذخاف

 لاف مسالا نبدي زي نع قييبلاو ةبيشيللانبا جرخ اه نع هللاوضر نينمؤملا م 1 زوم و

 سويط سهلا لوسر ]اهبل يافةكم نم فوجرخا تلاقفةكب نوب تلق

 ! يبنلا لخ ديا اهنحتابيىنب ينلاةرجهشلا ىلا فرساهب اونا ىت-اهول مف ةكمب توماال يناينربخا
 ا

 ف قاس نبإقي رط نمقهيبلا جرخا ة6ابنع هلل يضر ةناحيرو# تنافاهتحتاهيلسوديلعهّشلا ىلص |
 اسس سي يي يس يس مب ا



 36 1 و

 ]| نمدفلل قلطصا سو يلم لص يبلانا مزح نيورمتزب دحيزير كبي نيم دج يثدحلا |
 : | نمسا يقوم انيبفكلذل هسفن يف دجوو اهل زمف لت ناتيافورمع تسب ةناحجيرةلغي رقي ءاسناأا

 1 ريي راا9«ةناحيرمالسابيفرشيي يةمس الن نتمنا لاق لحنين عقو عسذلاياعسا | ّْ

 8-5 زال يلع لاق لاق هنع هللا يم د سيق نعم اذا جرخا ا6هنعدشا ىف هر ماوعلا نبا

 3 كنا امالاقنينعنع امو تلقف هبحتا ملسوهيلعما ىلص هللا لوسركلل لاقف تنأو انا تنك موي

 | مصاعو باهشني |ينث دح قاهسانبالاقو *ريبزلا مجرف لاقماظت ناو هلتاقو هيلع جرفقس

 | هلريعب ىلعجرخ نيكر رشملا نمالجر ناانثالعءنم مريغو نايح ني ىبحينب دمتوت داتقنب رم نبأ |

 هعم ىوتسا قح بوف هنعهللا يضرريبزلا هيلا ماقفاثالت سانلاهتعمجم امزاربللاعدع دحأ موي

 ضراالا ضيضح ىلع يذلا سو هيلعهللا ىلص يبنلالاقف ريعبلاقوف التنقاف هقناعمريعبلا ىلع

 ميسو هيلعما ىلص هللا لوسير هيلع ىئاف دحبذف هنع هللا ىضرريب زل هيلع عقوف كرش عقوف لوتننم

 هئاىلصها_لوسرلاقو كلذوحنب قييبلا هجرتساو «ريب رلا را اوحوّيراوح ىب لكل لاقو

 دعس« لخجا ةعقو نم هفارصن ا دعب ةليغزومر جنب هلتقفراتلا فةيفصني لئاقرشب لسوهيلع

 || «صاقوييملا تب دعس لخدف ةنجلا لا نم لجربابلا اذه نم لخدي نم لوا لاق لسو هيلع |
 ١ ةداي زباضي ارمع نعرازبلا هلم جرخ اوه هدعهلثا يب مر باطما نب رم نع يبيبلا هو جرخاو

 || دعسنع نانيشلا جرخاو#د مس لخ دي كلذ لك يف مايا ةتالث يق لسو هيلع هللا ىلص كلذ لاق ا

 ا كاب عفتني تحمّل كامل هل لاق .و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنعهنلا يضر ص اقوي أنبا
 || رجاع يتلا ضرالاب توعنا كي ناكوةكمب ض رمادعسن !كللذو نورخ“ آكب رضتسي وماوقأ |

 و هدوعي سو هيلعمنا ىلص هللا لوسر هاتافتوملا ىلطفرشا يا نشا ىتحهضرمدتشاو اهنم |'
 || وهوريشك ثلشلاو ثلشلا لاق نا ىلاال لاقدلك يملا يصوا هللا لوسراب لاقف تنبال ادعسل نكي
 رضتسي و ماوقا كب عنع هب تح شيعت ”يافلخت كلام لسو هيلع ىلص هل لاق روهشم ثيدح

 أ| اهيف شاعيتلاةدملا تناكو يبسومهنم لتقوم دهاجرافكلا نماسان هب هثارضا او هعماوفغو هيدي
 1! هيف ربخأ امققحت دقو تارجملا نمي دخلا اذه يوونلا لاق ةندس نيسهح و حن ضرملاك لذ دعب 0

 | نيديبتاو يدقاولا جرخأ 0 هنعدللا ىضرفوع ني نمجرلا دبع سوهيلعشاىلس |

 ا
 أ

 ١

1 

 || هللا ىلص ىلا نا هدعهّثا ىضر صاعلا نيورمجنرع د. ا جرخ ال6 هنعهللإ وسر صاقو ىلانربا |
| 

 ظ

: 



 ههنا لوسرل سر واق ليعامسأو نارمو ىسوم هتمومع نع يرهزلز يزعل دبع نعراكم ١
 نافل دي ىلع حتفي نادثا ىسعلاقو ةمودي لكى لا ةيرسيف فوعنبنمحرلادبعملسوهيلع |
 السا مالسالا ىلا موع ديماي|ةثالث ثكْف مدق ىتحبراسف بكم تعب جوزتق كيدي لعبتف ||
 ءاطعأ ىلعماقا نمماقاوهموق نمريشكس اندعم لساف مهس أر ناكواين صن ناكو يبلكلا ورمي 1

 ةحاور نباو ديزو رفعج ا ةنيدملا اهبم دقو غبصالاا تدب مات نمر لا دبع جوزتو ةيزجلا
 تعب لسو هيلع هللا ىلص هلثالوسر نا هنعدّللا يضر سنا نع يراخلا جرخا## مهنع هلا يضر ا

 سو هيلعمّش ا ىلص هللا ل اوسر ماعتفاعيمج اوبهصاف ديز ىلا ةيارلا مفدوةحاورنباو ارنعجو ادي ز 0

 اهذخامبيصاف رفعج اهذهامبيصافدي زةبارلا ذخا لاقهربحلا ءيجينا لبق سانلاىلا |
 هللا ىلص هلاقديلعستنف ةرماريغنمديلولا بدلا اهذخا ب يصاف ةحاورنيهفاديع |

 امهنع هلأ يضر رمح نبا :رع يراخبلا جرخاو# ءاقليلا ضراي ةتوم ةوهغ موي لسو هيلع أ

 رفملا دي زز لتقنا لاقو ةئراحنب ديز ةئوم ةوزغ يف لسو هيلعمنلا ىلص هللا لوسر رما لاق ا

 نع ميكللا نب رم نعنامتعنب ةعبي ر ينتدح يدقاولا لاقو ٠ ةحاور نياف رفعج لتقناو ||
 لاقفسادلا عمل سو هيلعشا للص هلا لوسب .ر لع فقوف ي دوهيلا يعهر نب نامعتلا ءاجلاقدييا ا

 ناف بلاط يلا نبرفعجل دي ز لعق ناف سانلا ريما ةثراحنبدي ز ملسوهيلعمشلا ىلص هللا لوسو ا

 لاقفمهيلعو هواعجيلا الجر مهتم نولسملا ضتريلفهللا دبع لمق ناذ ةحاور نب هلا دبمف رفعج لت !1

 ينب يف ءايبنالا نااعيجاوييصااريثكو اذايلق تيعينم تعاين تنك نا ماقلا ب: ناعنل
 اوييصا ةئاماوع"ناف نالفف نالق بيصا نااولاقوموقلا ىلع لجرلا اولمعتسا اذا اوناكليئارسا

 دهشاف ديز لاقايبنناكن أ ادبا دم ىلا عجرت نافدهعاديزا لوقي يدوهيلا لعجمت اعيمج |
 هللا يضر ةرم ره يلا نع يقهيبلاو يدقاولا جرخاو# معنوباو يقويبلاهجرخا ةرايقداصهنأ |

 جاييدلاو عا اركلاو حالسلاو ةدملا :.دهبدحال لقال امتي ًارفةتوم تدهش لاقددع ||
 اعوج ىرت كن نا ابا اي كلاممرقانب تباثيل لاقف يرصب قربف بهذلاو ري رخلاو ]|

 ىسوم نع ميعنوباو يقبيبلا جرخاو+ةرثكلاب رصننل انا ارديادعمدهشتمللاق من تلقةريغك |
 | نب رفعج يلع رم لاق سو هيلع هللا صدقا لوسرنأ اومحز لاق باهش نبآنع ةبقع نبأ
 | ههنا لوسر ىلع مدق هينمنب ىلعي نااومزوناحانجمل نو ريطي كر يطي ةكالملا يف بلاط يبا |
 ناو ينريخاف تعش نأ ملسو هيلع هنأ ىلص هللا لوس ءر هل لاقف ةتوم لها ريخي مسوهيلعمشا يل ا

 | هفصوو هو هلك مربخ سو هيلعمثاىلص هما لوسر هربخافدق ا لوسرايفربخا لاقت :ربخ أ تش



 لاقف ترك ذ مل غرما ناوهرك ذ ذنجلافرحمهثيدح نمتلك رج امقلاب كشعب يذلاو لاقف مل
 | ةداتقيلا نع قييبلاجرخاو*مهتكر وعم تي أرح ضرالا ىل حفرها ن نال سوهيلع 4 هللا ىلص

 ةثراح نبديز ميلعلاقو 3 رمال شييج سو هيلعملا ىلص هللا لوسر ثعب لاق هنع هلا ىخر
 دعصق هللا ءاشام اوثيلفاوقل طناف ةحاور نب هلئادبعف رفعج بيصا ناف رثعخ دي ز بيصا ناف

 | نع مردخ أ لاقف سانلا عمتجاف ةعءاجة اصلا يدونقرم او ربدملا لسوهيلعملا ىلسهثا لود

 قتح موقلا ىلعدشف رفمج ءاوللا ذا تا ديهشدي ز لتقف ودعلا فلذا وقلطنا مهن اذهكشيج ا
 ! نيدلاخ ءاوللا زخاغا ديهش لدق ىنح هيم دق تين افةحاور نب هللا دبع ٠ اوللاذخا تاديهش لق |

 || تنام كفويس و مافيس نا بلا لسد يملا لمقال وسد لاق دست ديم وهوديلولا
 ١ | نب مصاع نع راهلا اص نب دمت ينتدح ي دقاولا لاق ٠ * هللا فيس دلاخ .ىعتم ذكموي نق هرصنت ا

 | ىنتلا املالاق مزح نب ركب يللا نب هللا دبع نعةي زغنب ةراعنب رابجلا دبع ين دحوةداتقنب رمخأ
 ( وهفماشلا_لميب وهنيبامدهل فشكوربخلا ىلع ملسوهيلعمللا لمسها لوسر سلج ةنوب؟ سانلا ا
 || هيلاببخ ناطيشلا»ءاخدي زةيارلاذخا ملسو هيلعهنثا ىلصدللا لوسر لاق مهتكر رعمم لا رظني |
 فكييتماوملا بولقيف ناميالا سا نيح ن الا لاقفايندلا هيلا حو توملاهيلا اجلا ا

 م ءاجخ رفعج ةيارلا ٍذخاو ىعسي وهوةنجلا لخ ددقودهشتسا ىتحامدق ىف ايندلا يلابيحت |
 | بواقيف نايالا تس !نيحى آل !لاقفايندلا هانمو توما هيلامركوةايحلا هيلا بيحوناطيشلا |
 نم د ريطي وهو ةنملا لخدودهشتسا ىتحادقىشم# ايندلا ينينتنيدمُوملا |
 قشفاضرتممة حلا لخد عديشتسافةحاوونبهئادبعتيارلا اذا مةدجلا نم هاب تيح توقاي :

 عحشتف هسفت بتاعف لكذ حا ارا هتباص ا لاق هضارتعاامهلثا لوسراي ليقفراصنالا لعكلذ |

 | لاق هخويش رع ىدقاولا جرخاو» يتهيبلا هجرخ ا موقلا نع ىرسفةنجلا لخ دو دهشتساف ا
 ' لمي دلاخ ذخا الف موقلا كرثعم ىلا رظنىتح مسو هيلع هللا ىلص هلال وسرا ضرالا تعفر ا

 ا
 ا

( 
 ا

 ا

 ؤ

 || نم دعس نبا جرحاو «سيطولا يح نال املسو هيلعملا !ىلص هلا لوسر لاق اوللا ديلولا | ؤ
 / || هءاج انا سوديلعمللاىلص ىبلاناىناعع' !ساعمل نع رسال! نعدمجلا يبانبملاس قي رط ٍ

 | مهي 0 ىتح يفاعصا لتق ينيزحا هنا لاقفل ليقةمستمت اني زح ثكم هباصصاو رفعج ريخ ا
 | ارفمجاتي اروفيسلاو هنأك اضارعا موضعي يف تي , رو نيلب عم ررس لعاناوخا ةنللا يف

 هللا يضر سابع ثربأ نعواملاجر تاو. ٠ مدأوقلاغوبصم ءامدلاب أجرضم نيحانج أذ 3-5 ا

 | مالسلا در ذاهتمةبي رق سمح تدب ءامساو سلاج لسوهيلعمقلا ىلصدّننا لوسراغبي لاقامهتع ْ

 و و ليا بو لي ديج عم رفعج | اذهءامسا ايلاق ْ
0 

 مالسملا مهيلع يدرف انيلعاولس كفل



 نم يدسج يف تبصافنيك رشملا ت تيقأ لاقف ادكو ذك موينيكرشملا يقل علا يقل هناقربخادقو |
 | هتذخا مم تعط: نيه ايدي ءاولل|ت ذخا مت ةبرضو ةئعطو ةيمر نوب نيعبسوأ الث يب رمداقم

 ْ نم_لزنا ليئ كيمو ل زي رج عمأ هب ريطأ نيحانج يي دي نمل ينضوعف تعطقف ىرسيلاب ا

 ينيتثئا لاقه ملسو هيلعمتا ىلص هلا لوسر ”يلء لحد تلاق سيم تنب ءامسا نع ميعنوب او ا يم زياو قام ل رءأ جرح او*# تئش تحاهرة نم لكس * اوتاشش يح ةدجلا
 ا د و رفمج نع كغلب !كيكييام هللا لوسراي تلق هانيع تع دف مومشف مهيدي أم رفعج |

 ض3 ل هللاديع نع ركاسعنباو يقييبلاويدقاولا جرخ ناو#م ويلا أذهاوبيصأ معن لاق ءيش :

 أ! اشو ىلع وهيل ملا للص هلا لوسر لخد نيح طفحا انا لاق اههنعهللاىغر رفعج ||
 أ المش لوسر اناث أو ةنملا يف اهب ريطي نيحادج رفعمل ل امج هللا نا كرشما الا لاقو لا أ
 الا اثيش ب رتشلالواثيت تعب اههعقفص يف هل كرابمبللا لاقف يل حاةأتمواسا اناوسو هيلع |
 | هللا ىلصهنا_لوسر لاق لاق اعنا خر سابعنبا نعك انلاجإ راو# هيف يل كروب ||

 | جرحاو ريرس ىلع "كتم ةرمح اواو ةكلالا ا عم ريطي رفعج ذاك ترظنم ةنحلا تلحد ل سو هيلع |
 هسأأر عقرف سو هيلع ىلصدت 'لوسر عماك لاق اسهنعملا يب در رمح نبا نع ىنطقرادلا ا

 أ يبان رفمج ب" ءلاقا ذهام هلا لوسراي سانا! لاق: هلا ة تروم السلا ميلعو لاق ءايسلاىلا |
 ! مهعمتا ىف اء نب رمع سيده نعدعسر ..اجرحاو+ يلع إسم ةكتملاع نم امي بلاط |

 ' اديزتسب اروداتمداق يمد لا يريطي ! ءارمعج تي ان هيعمل قسمت لوس لاقل اق

 ا

| 

 رفعج نود سبأ ادي زنا ل :3:لي رج يل 7! رفعج نودادي ز نأ نظا تدك ى<ا(.تاقعكلا ةنود أ

 ظ سابعلا 9ك منع هنأ يب هر سابع نب 'نعك اا هوحكدرو كاد.فتبارقل ارتمج ال تةانكلو |
 ا نيح سابعلا لأ لاقام معدل ىثر سايع نع حيين يعل وت جرس ا6هنعتاىمر :

 ١ 0 ا ءادنلا هنمسو هيلع لهل لوسرفخا 1
 ظ ككرت دن تاق نامل تلقو لصفلا ما بهذلا قدانب تعووتسا ادقو شي رقريقم نوكت هيك

 ا
 ْ قاوعسأ نبا جرحأ ود: هلثأال ا هيلع علطحا اموناكدق هلوقث يذلا نا دهش اس ايعلا لاقف تيقبام ةينغ

 ا هب يدتفا يوي دنعأم سو هيلعدت ا ىلص هنن لوسرل لاق س ايعلانأ ةعاش ويرهزلا ن نءوقمبلاو 1

 ْ ”ينبال لالا اقهفا ذهيرفس يف تبصا ن ١ اذ تلقف لصفلام اونا هتنهديذلا للملا ب افلاق

 ا ريغو يريغ دحأ أ هلعأم ءي ينشا ذهن هنو لوك عال يف هلاو سابعا لاق وللا 3

 3 هللا ىغر سابع نبا نعميعنوبا جر رجا 36 اهتعدللا يضر سايعلا5 أ رمأ لصفلام 9 لضفلا ما
 | رججلا ف سلاجوهورلسو هيلع ىلص يبنلاب ترماهاهتدلاوينعي لضفلاماينثدحلاقامهنع



: 

 يبجأ نيم فلا يهدقربنص لعنم امع هةلكت قاتم هدخليف عضوالفهلللاق ||

 نعءميعنوب أجرخاو+ ىتنج - ِيِلْذْدُأَو يدابع يف لذ د اَفةيضْرم ةيضار كبَر ىلإ ٠

 دقن ير مهب يهذيس هنأ يثد لسوهيلءهللا لص هنا لوس رنا لاق اههنع هل 'ى مر سابعنبا :

 يف مهلا ةدتف دعب نم رجاهاسيف ا ينث دحواي رط ةريح يف تق ةرغدقو قرغاس يف! يت دحو بهذ /

 دفالاق يسفن هبيدفا يش يل !ملاقلفوناي كسفن دفالسو هيلعهللا ىلص هني لوسر هل لاق |

 2 < معا

 ينماقاو او ىنعأ اهنذايفنذ ًأفدب هتين' هتداوالف تلاقدب ينك ف هتدلو اخاف الذب لماح كن نأ لاقف

 ماتاف ةماعلا تربخاف لاق انلكلا ىلابى هذ 1لاقوهلثاديعماهسو هقي د نعم اب كك ًاوىرسيلاهنذأ

 يدبملا نم نوكيقح ا افسلا متم نوكيىتح افلحلاوب ااذهكتريحااموهلاقف كلؤدلركذف

 قيمبلا جرخ > ا6امهنعدللا ىضر سابع ني هللا دبع 96م رم نب ىسيعب ىلصي نممهنم نوكي تح
 هللا ىلص هلا لوسرملا هللا دبع هب اث عب هنأ هتعدتل |ىضر بلطملا ديعزب سايعلا نع ميعنوب أو

 هللا ىلص هللا لوسر قف هعمل اجلا اك أم لجا نم هلكت لو عجرفالاجر دجوف ةجاح يب لسو هيلع

 نأ عطعسي لف الجر ك دنع دجوف يب !كيلاتلسرأ سابملا لاقت كلذ دعب سابعلا لسو هيلع

 جرخااوهالكق ب وءرصب بهذي قح توك نأ لل ربجلا ذلاق من لاق ارولاقعجرهكلا 55

 ضب ب أيت يلعو لسو هيلا ىلصهلئ|لوسرب تر رم لاقأ ينعدللا ىضر سابع نبأ نع ميعنوبأ

 تلقنأ اماهبايث حضودشا املي ربج لاقف لس مسا لذ مل عا الل اناو لي ريجوهو ةيحديحاني وهو

 3 ناكءنمام سود لها لم يبل ىللاق تعجل هيلع تددررلسوأهدعب داوستسدتي رذ

 هنأ امالي ربج هنا لاق معن تلق هعي "رولاق ميلء عطفا ن ا تدركم ىلكلا ةيحد حانت كتي أ 2

 رئاط اهدريرس -. ىلع حضوو سابعن ,؛ !ضبقالف ةمرك كع لاق كتوم يب كيل درب وكر رص بسه يس

 !!| ىبلا مسوهيلعهلا يىلصهّلثا لوسر ىرشب هذه ةمركع لاقى ب لد هباغك آي صدف ع صولا ديدش
00 

 د هنع هلا !ىضر تراخا نب لفوت 9 بلاط يبان. ” يلع نإ د#ءىلامويلا يق رش نأ ك دهشأ
 رديب ثراحلا لرب لفونرسا ال لاق لفوت نبت راخلانبهلاديبع نع قييبلاو دعس نبا جرخأ

 دوعسم نب هللا دبع96هب هسفن ى دفق هلل !لوسركنادهشا لاقةدجي يذلاك لام_: رمكسفن

 هللا ىلص هللا لوسر ليقأ لاق هنعهنلا ىضر دوعس«نبا نعى وبلا جرخا 6 هيعدتلا ىضر
 انسرجينملاق مانت كنا لاق انا تلقفانسرحينملاقفةليل انسرعةيبي دخلا نماسو هيلع
 ملسوديلعمللا ص هللالوسر بلوق ينكردا حبصلا هجوناك" اذا تح مهتس .رخانأ تلقف

 تيعستا]

 -_ .بسج

 لس رس مس مس م ك0
 لسوهيلع هللا ىلص هلال وسر بتبلاق انظقيتسا الف سهشلاب الا تظقيتسا اف تفثمانت كنا



 ا
 ا
 ه1

 تا 6 خو د

 م منصف ماق م عدعب نا شلاذ نوكينأ داراهندكتسلو اوءانتهل اهنعأ ومانتال نا ءاولهّثا نأ
 ريغ_:ىبب اًدواخ ميلحاو رباط يف موقلا بهذ ىقتم أن نم مان نملاذكح لاق معن. هي ناك يك

 ثيح تبه دفائيه ب هذا ل -وديلعهلث ىلص هللا لوس .ر لاقت ملسو هيلا ىلص هللا لوسي .ردلحأر
 ىوتلا دق ابعامزتدحومنهالوسراي تلق اهبتشخ 5 ةرحضشل ى 0

 ديه -يلا نع ناذيشلا جرخا4©امهدع هللا ىذررساينب راعإلعدي الا ابلغ تناك امةرجشي
 لاق لس هيلع هللا ىلص هلأ لوسرنا امهتعهللا ىغرةداتقيفاوةلتس م !نعملسمو هنعهلئا يضر
 رشع ةعشب ةباحملا نمءاوررتاوتم تي دحلا| ذه يلدورسلا طهاخلا لاق ةيغابلا ةثملاثالتقث رايعل
 راع ىكش تا تلاقرامل ةالوم نع يعنون او قريبلا جرخ-او*ةرتاوتملا تيداحالا يف كلذ تنيب اك"

 يبيبح ربحا يشارم ىلعتوما كرا نوشحت لاقف هلوح يبن نحنو قاداع هيلع ىششم ىوكش
 ا نبل نم ةقذم ايندلان نمي أرح ١ ناو ةيغابلا ةئدلا ينل قن نامل سو هيلعمنلا ىلص هللا لوسر

 ا "مهل ليقف كوت نيل نمآب رش نيفص مويا اآرساينب رامعن ا هريغو هحص#و مانا جرخاو

 | م نيلةبرش ايندلا نم هب رشي بارشرحآ لاقولسو هيلع هنثا ىلص هلال ومر نا لاق ثحضت
 || نادل ليقف سو هيلعهللا ىلع يبنلا 1 لاق هنع هللا يمر لي طجزعدم -نبا جرحاو# لتقف مدقت
 || نبورمع نعواخلاو ىفإ اربطلاود..-!مامالا ىورو*رابع تاماملاقم تاق طئاح هيلع مقوارايع

 1 راع لئاقراعب شي رقاتملوالوقي يل سو هيلع هللا ىلص هللا لور تعمل اق هتعهنثا ىصر صاعلا

 ا هنعهقلا ىدر لعاب دي قل مامال ا عيوهو نيمص ةعقو يف هنعهلنا يب «ررايع لتق رادلا يف هبلاسو

 | »6 هنعشاىعرو ِورخلا ةعيب ريجلا نب شايع هنع هللا ى مري واعم ةّمق ةيغابلا ةئفلا هعلتقف

 أ يفن ييعنو حورسمو تراذا ىلا سو هيلعمش ا ىلصهف.'لوسر بشكل اق :رهرأ | نع دع نبأ جرحا
 أ الف محغرا تثج اذا لاقو يدرخلا ةعب ريفاس شايع عم باتكلاب تعب وري نمل الك دبع

 فعتساو لوبقلاو حاجتلا هللا لل سو نيت دكر رلصو كر وبل ط نسحافرهطتم حب هت ىقحالايل لخدت

 اور“ ”نيذّلأ 5-5 مل مهملعأ أرقاو نولباق, هتافرمهناهايف هعفداو كنبجي فاتك خو هنا

 | لوا اناود م نم آلقف اهن١ تغرف اذان 00-1 رْشملاو باتححلا ل هام
 اويطر ذاف نوئراقمموهرون بهذالا فرخز باتكالو تضح الا ةجج كيت ًأتنلف نيح'وملا

0000# 

 يل دعأل ت ترم و باتكن شال قاما هللا يح لقو اوجرتلقف |

 لئالا نم قاودجسا 'هبادرضحاذا يتاقث الا هيضن مواسفاول اوطسا اذاف ثريصحلا ال 1َوهلوقىلا



1-0 
 ميتا تأ يدر ونامل رج بش ةرغصو شايب يبي ملم بيضق ١

 و هيلع لص هلا فلوس يفرماام لفات جرف شايع لاق موقوسبابقرحافاهجرخا
 سو ياعم لص لاقاك نكد اوايةفيلرعأ امتلعفوهللا لوسر لوس .رانآ تقف مهيلاتيهتنا
 هلا لوسر لاق لاق هنعهّللأ ىغ "ل بيهص نع .قيبلاو املاح خا دنع هلأ ىضر بيب
 برثي نوكت نااماو رج نوكت ناامافةرحْلا اريل نيب ةخبس كتربجرا د تير أ لسو هيلع هللا ىلص

 جورحلاب تممح دقت نكور وركبوب ا دعم جرحو ةديدملا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر جرخو لاق
 نكأملو هنطبي تعقل هلغشدقاولاقف دعق ال موقأ كلت يِليل تلم شي رق نم نايف يف دصف هعم
 يقاوا كيطعا نا له ملتلةفيفودريلادي رب ترساهدعد سان مهنه ةحشترسفاوءانفايكاش

 ا اهتمت نافب ايلا ةفكسا تحتاورفحا تلقف ةكم ىلا مهتقسف اوافق يليبس اولَعو يهذلاةل نع
 ىاآر الف اهنملوحتل نأ ليقءابق لسو هيلع ىلد هللا لوسر ىلع سمدق ىتح تجر خو يفاوالاا

 هيلعلي ربجالا كربخ امودح كيلا ينقبسامعنث ا لوسراي تلقدانال# عيبلا حب رىيجيابااي لاق
 تلاق اهنعملتا يضر رذما نعى مميلاو هحصصو كحل جر خ96 هنعمل ىضر نذوب اكمال لا

 الفاهنم جرحافاعلس ءانبلا غلب اذا لاق لو هيلعمثأ لص هلا لوسر نكلو راب نامعريسامهقئاو
 جيعصل اور ذيل مسا يف فلتخاو ةديدملاب ليج ملسو مالا ىلارذويا جرخزواجواءلس ءانيلا غلب

 ترضح ال تلاقاهنع هلثاىضررذما نع ميس وب اوواحلا جرخاو*# هنعمتا يش رب دنج هعمأ نأ

 ةالفب تمجد نت وجل مهيف أنا رفتل لوقي لسو هيلع هلل اىلص هللا لوسر تععسلاقةافولارذ ابا
 هتيرتهيستامدقو الادحا رفدلا كلوا نمسيلو نينمملانمةباصع هدهشي ضرالا نم
 انييف قي رطلا تعطقت او جاهلا بهذدقوٌّن تلقف قي رطلايرصب اف لجرلا كلذ اناد همعاجو

 اوماقو هور ضخ ”يلعاوفقوىتح ىلا اوعرساف وتب تحف ملاح لعل اجرب انا اذا كل ذكو هون
 نيب ضرا ىو ةذب لاب هنع هللا يضر ناك وه هدع هللا يضر دوعسم نبا مهنم ناكو هوتفد تح هيلع

 هللا ىلم هللا لوسر لاق لاق هنع هلل يضررذييلا نع ةبيشيه نبا جرخأو **ةرونملا ةنيدملاو عيني

 ءانبلاتي أر !ذافرمن لاقكل دعب قابليفا هللا _فوسراي تلقو تيكبق يدعب كي وسو هيلع
 لاق لاق هدعهننا ىضررذيللا نعدعس نيا جرخ أ و* ةءاضق ضرأ ب برعلاب قحلاف ملس ليج ىلع

 ترذاتلق 'ينيامنورث اتسي٠ا ارماك يلع تناك اذا تنا فيكرذاب ايهاسو هيلع هما ىلصيبلا

 تيباومينوبا جرخاو*يفاقلت حريصا كلذ نم ريخوهام ىعكللدا الفا لاق ينيسب برضا

 ىلع اوطل ينل مهنا لسو دلع ها ىلص هلل لوسر يفربخا لاق نعل يضر رذييلا نعت اسع
 جرخ او+ أ درف ةمايقلا موي ثعب اوا درف توماو أ درف تاس ايفا فربخاو يني دنع يقودتفي نثو ىلتق



ْ 36 

 [”ريهسلا يان رذ ابا دجو لو هيلعهفا لص لص يبلانا اهتعدقا ىدردي زب تدب ايما نع جيضوبا |
 ىلا لاق هنمكوجرخا اذا تنا فيككل اق هريغ تيب يل ٠١ مانا نياف لاق هيفا كاراالا هللاقف |
 هنمكوجرخل !ذاثن !فيككلاقديلاعجرالاقماشلا نمل وجرخ أ !ؤأت نأ فيككلاقماشلاب | ْ
 ا هكوداق تي مل داقتت كلاذ نمريح ىلعشالدأ لاقف توما ىتح لتاقاه ينيسب ذح ١ نذالاقةيناتلا |'
 | ينحملا يب !نعذمأ -!نبتراحلا جرحاو * كلذ ىلع تناو يفاقات ىتح كوقا تيح مه قاستو |
 |( بدتجو يتم ءاريكح ري وع لاق هبات اىلا جرح اذا نأكل سو هيل ءهلثا لص هللا لوسر نا يك ايكيا |
 ا إ روب أوه بدجو ءادردلاوب اوه ر موعد دحو هيفكيملا وودحو تومي وهده دحو شعب تم اديرط [

 رذيبال ملسو هيلع هلل ىلع هللا لو سر لاق لاق سيريس نبده ترعب اجرح او«اميعهلاىغر |

 ا هلا لو براي لاق كيوعدي كل ءار رعأىرأ !الوماتلاوغ هدياغو اي يَ م رحأق اعلسءاتبلا غب اذا

 : ىلا جرح ثالذ ناك الخ يشبحدبعل ل ولو ملح و معت ا>ا/لاقكر ماني ويندب لوحي نم لتاقا اله 0

 ا ىلا جرح مت مدقد ناّتع هيلا تعفو ةماشلاب س الادسادقرذاب!نأ نائع ىلاةي داهم ستكفم تكا

 ا ناترع ادن ؟ لإ همم دقت رؤون أ لاقهرس اتميىتبح نايمل دبع اريلعوةاللعلا تيتا دقوتذب لا

 | جرح اود ةروحلا ةني داو عيني نيب ضر اةديرلا * يلح دبع تمد يت دماولو عيل او ععس 1
 ا ىلا مومياملاىمولا لوسر راسامل لاق هعدشا ى درا دوعاسم نب نع يقبييلاو قاما نب

 ا لعيشي ل جر اذهدشاألوسراي لاقو نيطسملا ىمرظخابرطسصر ؤوبأ هلم لاجرفلت كوبت

 :| هللاو وهدا لوسراي اولاق موقلا هلم اتا لدرذاد! نك لو هيلعهل ىلص هللا لو -ر لاقت قيرطلا !
 | هب ب رمق - رهرحدلا ب فقو دحو تعبي وهدحو تومي وددحو يشع رذأب !هلنأ 2-0 لاه رذوبا 1

 ا ميمف بكر ملطف قي رطلا ةءراق لع عضوف همالظودأ ارعاهدنعواهب, تامذبرلا لارذؤوبأ ريسو ْ

 ا هللا ىلص هللا لوسر قدص !اقودوعم نب! يبفرذيلا ةزانح ليقدا ذهام لاقف دوعسم نبأ 1

 ا ةسقش هيلوف لزب م هدحو ثعبي وهادحو تومي وم دحو يسع رذاب هللا مري بلاق لسو وهيلع :

 | تلق هنعهثاىخر ءادردلايلا_-لرع يعن وب أو قرمبلا جرحا 6 هتعهقأ ىغر ءادردلاوباد9 |
 ءادردلاوبا يفوتقمهنمتسلو لج! ناقمهناجا دعب ماوقا ندتريل لوقل كد | ينملب هللا لوسراي |
 ءادردلا يبا ىلا امسدخ !نيلجر نأ بيبح يبا نب دي زي نعىسل ايطلا جرخ +او#ناثعل تقي نالبق ا

 ضوا يف تك اذا لوقي ]سو هيعمل لص هلا لوسر تمعم ءادردلاوبالاقف ضرالا نمربشيف :
 جرخاو# ماشلاى لا ءادردلاوب ا جرفت اهنم جرخاف ضرالا نم ريش يف نامصتخي نيلجر تمعسش
 نبهثادبعنأو اهص ديعي رز دلاوبا ناك لاق هنع هنلأ ىخر ريفن نب ريبج نع ميعنوب أو قبلا

 تعنو الهكحجيولاق» أ رف ءادردلاوب ا عجرف هغص اريسكف هتبي الخد ةطلسمنيدحجو ةحاور



 ل
 ءادردلاوبا اذهلاقنال البقمةحاور نب هيلارظنف لسو هيلع هللا لص بلا ىلا بهذة كسقننع

 ءادردلا يباب يندعويبرناف مس ءاجامناال لو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقفانبلط يفالا ءاج.هاراامو
 هللا لص هتالوسر نأ يللا يدخل ايبا نعةماسا يبا نب تراملا جرخاو# مساق ءاج لينا

 هيقكي هللأو هادحو تولي ومدحو شدعي يقم ُ دي رط بدنجو يتمأ ميكحرم وعلاق سو هيلع

 ةعتلي يب كلب بط احول ا بتعهللا يب در رذوب اوه ب دنجو ءادردلاوب اوه رم وعو ٠ هدحو |

 | انأ ملسو هيلع مننا لص هللا لوسر ينتعب لاق هنع هقع هل | يصر يلع نعناخيتلا جرحا د هدعدللا يصر | ١

 (| لاقاوتممو دخت باتك"اهعم ةنيعظاهبن اف خاح ةضور اوت ات قحاوقلطن!لاقفدادقملاوريب داو
 ا( امدلاقباتكلا جرخا اهلانلق ةتيعظلاب نحن اذاف ةضورل انيت أ ىتحانليحانب ىداعتنانقاطناف ا

 ١ هلا لوسردبانيتافاهمم ءاقع سم هتجرحاهلاق بايثلا ىوقلتلو'بادكلا نج .زقلا اقف باتكي عم (
 رما ضعبب مربي نيكر لا نمتكب س ان ىلا ةعتلب يللا نب بطاح نم هيف اذافمل وهيلع هللا ىلص
 هنأ لوسراي لاقاذهام_طاحاي لسو هيلعمشا ىلص قال وسر لاقت لسو هيلعمتلا ىلس هللا لوسو

 _:س ناك اهسفنا نم نك[ وافيلح تنك ل وقي شي رقيفاقصلم أرم تك فاي لع لمصتال
 نامهيف بسلا نم كلذ فتاه ذا تيبحام ملاوماو مبيلها نومحي تاباوقم وجبل نم كننأ
 | لاقتمالسالادعب رفكلا ىمرالو يبد عادا دتراهلعفا لوي قب لاو مادي صنعا |
 || اذه قنع برضا ينعوهللا_كوسراي رمت لاف كك دسدقدناما مل-و هيلع هللا ىلص هنا ل لسا
 متئتام وام !لاقف اردب دهش نم م ىلع ملط هن الملكي ديا اردب دهشدق هنأ لاقهقماخملا أ

 مكصْودَعَو يودع ٠١ «ذخت الاوتم مانيلا اميأ أي ةروسلاهللا لرنامككت ءرغدتي |

 قاوسا نبا جرحأو + لييسلا ءاّهس ّلض دق تقف هلوقىلاَو هدول معلإ َنوَقْلَت < هايذأ

 نب بطاح س تك ةكم ى ار يسلا ىلع لسو هيلعمنلا لص ههلا لوسر عج ان لاقةورع نع قييبلاو |
 هاطعامتمهلاريسملا نم سو هيلعهنثا ىلص هللا_ وسر عما ي ذلاب مسربخي شي رق ىلا ةعتلب يبا ٠
 تجرخ واهورق هيلع تلتف ناهس ريف هتلمجلاشي رق هغلبت نأ ىلعالعجامهل لمجو ةدي زمن مة أر ءاأإ
 بلاط يف. يلع ثعبف بطاح منصاجبءامسلا نم ريا لسو هيلع لصهالوسر قافدب ||

 هللا دبعإلا مرذحي شي رقى ااباتك بطاحاهعم_بتك د قةأر ١اكردا لاقفماوعلانب ريب زلاو
 هللا ىلص يبتلا نا هنع هنا يضر مالس نب هللا دبع نع ناخيشلا جرخ د6 هنعمل يضرم الس نب

 هلا ىلص يبتلا نا هنع هلا يىض هةر هنعقبيبلا جرخ او# توت تح مالسالا ىلعتنا هل لاق لسوهيلع
 هتعدلا يردعس نع[ لا اخ اودمسنب جرخاو#هلانننلو»ادهشلا لزنمك اذهل لاق لسو هيلع
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 اذهنملجر ء يجي لاقف ةاضف تاصفتاهنملك اف ةعصقب ىلا لسو هيلع هللا ىلصهقا لوسر نا
 هللا يمر رامدال مابك افمالس ترب هما دبع اج ةلضفلا هذه لك" ايف ةدجلا لها نم هفلا

 لاق ملسو هيلعمللا ىلص هلا لوسر نا هدعهللا يضر سنا نع يعنوب اوك اللا جرخ 96 مهنع
 جرخ اود ضومل ا ىلع ينوقل: تح اوربصافرمالاو مسقلا ية آيدعب نوقلتس كنا راصن الل
 مو هاف هلةجاح ركّذه ةيواممق اهتعما ىضريراصنالا بويا ايا نا مسقم عم احلا
 ةرث أهدعي ادييصتسءنا انربخدق لسو هيلعملق' لص هلا لوسرنا امابوياوب!لاقفاس أهل مفري
 نافلحو بويا وباب ضفف نذل اوردصاو لاق ضوملا دون ىتحرعصت نأ انرما لاقكر ما يف لاق
 راصنالا تلاقلاق هدعهقا ىغر ةريرهيمأ نع قبمبلاو يمل ايطلاو لسم جرخاو#ادبإ هلكيال

 اذا يحول اكو يحولا ءاجو هتريشعب ةف أوو هني رق يف ةرغر همك ر واف لجرلا اما ةكم حف موي
 ىففقني تح لسو هيلع هنن ليص هللا لوس ىلا هعرط عقر دحا سيلو ءاجاذاد اتيلعتم ل ءاج |
 هتريشعب ةهأرودتي رق يف ةبغر هتك داف لجرل اما تلقراصن ال ارشعماي لاق يحيا عمرال يحرلا ||
 اولاقو .:وكيياولبقاف متام تاملاو كا يحعايحلا هلوسرومناادبعيف!الكن ذا يعسا اف الك ||

 سيقنب تباتإلل مسارذعي وما ق دي هلوسرو هانا لاقع هلوسرو هنلاب نضللالا انلقامهلثاو
 ليعامسا نع يرهرلا قيرط نم ميعنوناو قييبلاو هحصصو مكمل جرخا 86 هنعهشاىغر
 سبق نب تباثل لاق لسو هيلع هللا ىلص يتلا نا هنع هللا ىضر هيبازرع يراصنال ا تباثنب دهن بأ
 لاق ةنحلا لخدتو اديهش لتقنو اديمح شيعت ناىضرت الا تباتاي هدعهشايخر سامشنب

 جرح ال6 هنعال !ىخر قرازءديز 8«باذكلا ةميلسم مويأديهش لتقواديمح شاع ىلب

 ضرم نم هدوعي هيلع لخد سو هيلءهثا ىلص يبنلا نأ هنعهللا ىغر مقرا نبدي ززع يقبيبلا
 لاق تيمسفيدعب ترمح اذا كب فك نكلو س أب كضرمنمكيلع سيلهل اقف هب ناك |
 ملسوهيلعمنثا ىلص يبنلا تامامدعب ىف باسحرر يغب ةدجلا لخدت نذل لاق ربصاف بستحا نذل |

 مصاعنع يقهييلاودمحا جرخا 6هدعهقا ضر لبجنب ذاعم96 تام هرصب هيلع ادد
 الف هيصوي هعم جرف: نعل ىلا ليج نب ذاعملسرا سو هيلعملا ا ىلص يبنلا ناينوكسلا دي نبأ
 * داعم كيف يربقويدحسمب رتناكلعلو ىماعدعب ىلاقلتال نأ ىىسعكناذاعمأي لآق غرف

 يرهزلا قيرط نم يقهببلا جرخاو*الوصومالاعمنب مصاعنع رخأ اهجونمدملا هجرخاو [أ
 يفوت معلا ىلا اذاعم ثعب لسو هيلع ملا ىلص يبتلا جال لاق هنع هنأ ىضر للام نب بمك نع

 هحصصص و م أطاوي ذمرتلا جرخا## هنعهلئا ىضر كلامنب ءاربلا 96 سوهيلعمللا ىلص هللا لوسر |
 | فعضتسهفيعض نمل سو هيلعهللا يلصدّنلا لوسر لاق لاقهنعهثا يمر سن نع يقييبلاو أ]
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 ىتسقب افحرز ىقل ءاربلا ناوشللام ني ءاربلا مهتممرب ال هت ىلع مسقاول نيرميذ |
 ا كيد قاف ا مالالا طتسسلا وللاق سو هيلعمش | ىلص يبنلا نأ ربا هلاراقف نرسم
 || يتاوعجواف سوسلاةرطتق يلعاوقتلا ٌتمهفاتك أ اوحنق مهفاتك1 انتحن*ا يب راي كيلعمسقالاق

 حك 3#

 مثكيشب ينتقملاو مهفاتكأ ادسحضمامل يب راي كيلع مسقا لاق ا ارياي كلب ر ىلع مسق ا اولاقف نيبتسملا

 ىضر ريشبن ؛نامعنلا9©ناقلدعا نابوقلانيرمطلاو ٠ اديهش ءاربلا لتقو سرفلا مزهناف المح
 لمحت ةحاور تعب ةرم تءاج لاق ةداتق نب رم نب مصاعنع دعس نب جرخأ 96 ةيعمشأ

 نا هلل 2 ها لورا تلاقفإ وهيل لسد لوسرلةفانإ يف ريش نب نامدلا اينبأ

 لخدو اديهش لتقوا دي شاعهلاخ شاعاك شيعي ن!نيضرت ام وأ لاقفهدلوو هلام رثكيا
 يبلا ىلاريشب نب نامعلاب ءاج دعس نب ريشب نأ ريمع نب ثمل دبع نعد نبا جرح او*ة نجلا
 م تغلب ام غلبي ناىمغرت اموالاقف اذه ينالها عداها لوسراي لاقف مسوهيلعهثا ىلص
 لتقامل اولاق هريغو براعم _ رب ةلسم نع جرخاو*ماشلا لها نم قفانمدلتقيىماشلا يت أب
 :ىمبربم نأ ريشب نبنامتلا دارا كلا نب نا ورع ةف الخ يف طهار جرت سقنب كالا
 هسأر اوزتحاوهولتقفق صمح لها هيلطف ريبرلا _-: ىبالاعدو فلاقتاهيلعالماءناكو صح

 هللا ىضر سينا نب هللا دبع نع ينوب او يقبيبلا جرخا 23 هنعهتا ىضر سيت أ نب هللاديعإإا 1

 سانلا عمجي لذا مييبت نبا كرا ينغ ؛هنا لاقف سو هياعهّثلا ىلص هنا لوسريفاعدلاق هعع

 كنتيبامآي 1 لاقهفرعا قح يل هتعنا هللا لوسراي تلقف هلتفافهت آف ةنوعب واةلحتب وهو ينوزغيل

 فصو أمهل ثددجو هتب 1 اذف هيلا تعفو تح تجرفت ةرهر عشق هل تدجو هت ْر اذاهتيو ||

 هيلع تلمح ىنكمأ اذا ىتحائيش هعمت يتق ةري رعشقلانمملسو هيلعهللا ىلص ها لوسيل |
 هلئالوسراي هتلتق دق تلق هجولا عفا لاق لسو هيلعمنت|ىص هلا لوسر ىلع تمدقالف هتلتقف فيملاب
 اسملا ذه ينتيطعا مها ل اوسرأي تلق ك دعم ذهكسمالاقفاصعيئاطعاو تقدص__.لاق

 تامىتح هغيسب هلا دبعاهنرقف ذئموي نورصقتملا سانلا لقا نا ةمايقلا موي كدب هينيبةي لاق |
 ةدرععو باههش نبأ نع ةيقع نم ىموم نع ميمنوباو قيدبلا ج رخو هنفك يدعم هففاهب وما |
 يش نم تقرفامو لاق هنم تق رفودتبهدتي ٌٌر اذا ملسو هيلع هللا لص هنثا لوسر لاق هيفوموحن
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 أ هثررتغا سادلا اذه ء اذا ىتح هل تنك متهلوسروهّلا قدص تلقف هتم تقرفو هتبهدتيأ ارازدطق

ع مودق لبقدلتقب ربخا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنا نومزيف هتلتقف
 جرخاو* سنا نب هللا دب

 || ناطيشلا تركو هنمتق ةرذو هتابح هني ًأراذا هيفوهوحن هخويس نعي دقاولا قي رط نم دعس نبا
 ا ريم ل سو هيل هنا ىلص هلوسرومشن ا قدص تلف هتيههتي ارازف__لاجرلا باهاال ت كو



 محل ع
 نع ليشفلا نب ثراحلا نب هلا ديع نع ريسلا باص ىورال#هتعهثا ىغر طخ يدعنيأ
 بيعت تناكودي ز نب دي زي هل لاقي ةمطح ىنب نم لجو تحت ناورم تدب ءامسعت ناكل اق هيأ

 ملسو هيلع ا ىلص هللا ٍلوسر لاقف لسو هيلعهثلاىلص يبلا ىلع رافكلآ ضرحتودلهاومالسالا
 نب ريم ملسو هيلعدش | ىلص هلا لوسر لوق نمكلل ذ ععسف ناورمةدب | نم يذخأ الا هشلب نيح

 | هلال وسر عمحيصا مابلتقفابتيي يناهيلءىرسةليالا كالتنم ىسم الد هدنعوهو يمطملا يدع
 _لزاقف ريمعاي هلوسروهلثا ترص لاقف اهتلتقدقيف اهلا ل وسر ايلاقف .و هيلعملتا ىلص
 ريم عجرف نازنعاهيهطتنيال ملسو هيلع هذا ىلص ل اقف هللا لوسراي ابن اشنم *« يش لعله
 لاجر ةسد- نوتب فئموياملو ناورم تنبن أس مدجوف ري 5ك ذئموي ةمطح ونب وهموقىلا
 ناورمة نبا تلتقانا ةمطح ىنباي لاق لسهيلءهننا ىلص هللا لوسرددع نم يدعنب ريمجم ءاجالف
 ا لاقاك ناؤنع اهيفحسطتتي ملواهأي ادلتق ة ةيج نم ررض ف داهل لصحي مو نورظتتال مْفوديكف

 ةداتقيبانب هللا دبع ي رطنم يقييبلا جرح جي هنعدا ىضرةداتقوب الع له هيلعمتا لم |
 ةداتق ابا اي لاقه ىرازعلا ةدعم هيقلد ةئيدملاتلحد باودنماسرفىرتشاةداتقابا نا أ

 و هيلعدتلا ىلصعملا لوسر عم داهجل اهطب رأ ناتدراس رفةداتق وب'لاقف سرفلا اذهام

 نيم أ لاقابيلعاب او كنيقلا ناهقا ل ًأسايفااماةداتق وبا لاقت رح دضاوككتق نوها املاقف
 لاضايذا ترصوأهس أر تعفرذاهنادرب فرط كيس أرقهسرع عي موي تاذةداتقوبا انيق

 !| نيح مدكف ةيلهاجلا يماوني انك امتيف :ينباي هاو دما هل تلاقد ليخ ير تسح دق هاب ف لحا
 هللاب فلحأ لاقف نا تت صوايس ًاراغيا سرقلا تفر متل سو هيلع هللا ىلص دمحب هلل ءاج

 يا حاقللا تذحأ الاق لجر هيقلد ضبنمت هح الس ذحاواهجرصاد ليخ جي ج رب تسح دقل

 أ ها ىلص يبلا يهذؤدقو ةباغلاةوزغ ىدستو درقي ذ ةوزغ فيس لسو هيلع هنن 'ىلص ىبلا حاقل

 لاق هللا كيضصةداتقابا ايضما لاقف سو هيلعمنن  ىلص يبنلا قف هباصصاو اهبلط يف لسوهيلع

 نظا اناو هحدق تعزنف يتهبج يف مهسب تيمرفركسعلا ىلعتمسجمو "دات قاييلا !ذاف تجر
 ةداتقابا اي هللا كيناقل دقل_لاقف رفشم هيجو ىلع»اراف سراف يلع علطفةديدملا تعزنيفا
 ةعراصم واةنعاطم وأ ةدلاجم كيلا بحا ايالاقف ىرازفلا ةدعماذافههجو نعفشكو

 هردص ىلعانا اذافانيثاون متيتياد نع تلزنوهتبادنعلزنف ,عاوص لاقف كيلا كاذتلقف

 هلظاوال تلق ينيحتس: داتقابا اي لاق ي ديب عقودق فيسلا نأ ى رالف هغيس ىلا يدبب تبرضف
 هحالس تذخاواهتسلف هبايث تذخا مث يدري يف هتجروأوهتلتقَع رانلات لق ةيبصلل نف لاق

 اهويقرعف ركملا ىلا ةعجار تعجرفانجلاعت نيح ثرفن ىمرف تناكوهسرف ىعتيوتساع



 ميس ل 0.

 آ هبلص تقق د ةنعط هيخا نبا تتعطقاسراف رشع ةعيس يف وهو هيحا نبا ىلع تفرشاف تشم

 ْ ىلا اويتنا الف هباصحاو . لاسو هيلع هللا ىلص يبنلا لبق و يجرب حاقللا تسسيحو هعم نم فشكتاف

 .| ةداتقويلا سرف تبق قرع هنأ لوسراي لجرلاقف تبقرع دقوةداتق ىلا س هرفي اذا ركسعلا عضو#

 | هللالوسرلبقا مث نيترعبرملا يفك ودع بر كما مي ومملسو هيلعهتلا ىلص هللا لو -رلاقف
 بايث يفى جس: لجرب ماذا هيف انجلاعتيدلا عضوملا ىلا اورعنا تح هباعصاو ل سو هيلع هنا ىلص
 | مر ملوديلع هللا ىلص هللا لور لاقفةداتق وب اديشتسا هللا لوسراي لجرلاقف ةداعقيلا

 ْ باطما نيرم جرفتر جرب موقلا راثآ ىلع داتقاب !ناهب ىنمرك اهي ىف ءركايدلاوة داتا ْ
 | تعلطو هلوسرو هللا قدص ربك اهللاال اقف ةدهسمهجوا ذاف بوتلا ف شكل نايعسي رك كي وبا

 | كيفهللا كراب ناسرفلا ديسةداتقابا كهجو لع ا ملسوهيلع هما ىلص يبنلالاققفحاقللا سشوحا |
 '| اقيفراعزت للصنلا عرتم يتم”ن دا لاق ينباص ا مهسس تلق كليجوب اذهام ك دلو دلو يو ك داو يفو |
 أ مفاد "يلع حر فال وطق ةعاس "يلع برم غام5 ةوبنلاب هءرك !يدلاوف هيلع دتحا ر عضوو هيف قرا ع :

 | نبدي ديعز» بقي رط اط نم يتئييل اودع س نب أو يك ايطلا جر رحال دتعهللا ب هر دخ نبا |

 : هللا لص يبنلا قاف هتوّددت يف مهسي نيدح مول وادحا موي يمر | اعقارز ايت دج ين دحلاق مهار

 ناوا هي ةيطقلاومهسلا تعزي تئش نا عفاراب هللاقف مهمدلا عراهللا لوس راي لاقف سو هيلع |
 هللا لوسراي مفار لاقف ديم ثكبأ ةمايقلاموي كال تدهشو ةيطقلا تكر رت 2ومبهسلا تم ا تت 1

 ةفالخ را ىتح كل ذدعب شاعف ديهش ين! ةمايقل موي يل دهشأو ةبطقلا عدومهسلا عرتأ :

 ديعس وبا 96مهسلا لصنةبطقلاو ٠5 رمل يدنلاكلجرلل ةودعتلا ٠حرجلا كلذ ضقتنا ةيواعم |
 / انباصا_لاقهنعهلاىفر يردملا ديعس يأ نع قيمبلاجرخا 6 هنعهللاىفر يردحلا
 تتخ داسف لسو هيلع هلا ىلص هللالوسر ىلا بحذأ ىتخا يل تل اقف طق ولشم انباصا ام عوج

 تدرا 1 ل يسن يف تاقف هللا هنغي نغتسي نمو لأ هنعي ففعتسي نم لاقت ب بطني وه !ذاف أ

 يناف دغلا نم ناك الف تنسح ا تلاقف اهتربحافيتخا ىلا ت تعجرفائيش ل أما ال مرجال اذهب
 تءاجو هنم انلك اودي اتعتباف دوب مارد نم تدجوذأ رج ل لاحم تحن يوسفن بعتال هاو

 | جرخا 966 هدعدلا ىدرةمفيخ وبا 94 ادم الاوما رثكأ راصنالا نمي لها نماقايندلا

 يبلا قلل ةمديخاب انا مزحنب ركبيينانب هللا ديعينثدح قاحسسا نبا قيرط نرمقيهبلا
 لاقف لبقم قي رطلا ىلع بكادإ اذه سانلا لاقف اطزن نيحكوبتب هكرداف ٍلسو هيلع هللا ىلص
 ديئولانيدلاخ 96 ةمقيخوب هاو وه اولاقفةمشفيخابا لركا مسوديلستأ يلص هللا لوسر

 در نامورنب ديزي يىنثدح قاحا لباقي رطنمءدئمنباوقهيبلا جرخ ١ 6 هنع هللا



 | رديكا ىلا ديلولا .نريدلاخ ثعبرلسو هيلع هن ىلصهثألوسر نا ركبنا نب هقادبعو
 هدهتس كنا ملسو هيلعمثلا ىلص ىلا لاقفاينارصن 2 راكوة موو ىلعاكذم اكو دنكن مل جر
 ههموتس ىلعوحو ةياص ةرمتةلل يف نيعلار طظنم هنص» نم ناك اذا ىتح داع جر كرقلاديصي

 هلو ال لافطق اذهلثمتي ار له هن ارمادل تلاقفرصقلا باب اهتورقب رقبلات تاهت أرما أ
 جاه ملاربا ا وجرت هتبب لهأ ع نمرفت عم بكرو جراف دس .رفنرم أق ل زنهدح اال لاقا ذه لعم كرت نف تلاق

 ١ هل لاقب "يلم نم ل اجر لاقف هت ذخاف اسو هيلع هلا للص هللا لوسر ليخ م جقلتف مم دراطمب |

 : كلذ يف ةرجي نب 8 ا

 يداه لك يدبي هللا تيار 3 تارقبلا قئاس كرايت

 ْ داهجلاب انرما دق اناف 3 يذ نع ادئاح كي نف !
 'أ الو سرضدل كر تاق ةمس نوعست هيلع اف كافهنناضضفيال لسو هيلع هنا ىلص بدلا هل لاقف

 .| نب ةرمنب كراعمنب خامشلا كراعملا يلا قي رط نم ميعنوب او ونكسلا نب اوهدتم نا جرح أو*نس ١
 : تدك لاقةرجب نب ريجب هدهح نع هيب أ ن نعي دج نعي يتدح لاق يناطلا ةرجينبر ريج نار |

 | هدّقشللا هللاقت ةمود ردبكآ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هثعب نيحديلو رلانبدلاخ شدج يف
 ا الف مانذدخاق ملسو هيلع ا ىلص هللا لوسر هتعن 1 جرخ دقوةرمقم ةليإ ف ماتيف أوفر بلا كيمعي ا

 أ *+قباسلا تيدحارخ ”[ىلا تارقبلا يئاس كرابتاهنماتاييا هت دشنا سو هيلع هلا ىلص بلا اهيتا | :
 .| ةنيدملا ىلا الفاق كوبت نمماسو هيلع هلل! ىلص هللا لوسرهجوتام لاق ةورع:.ر عقب ةجبلاجرخاو ١
 أ هللالوسرايدلاخ لاقف ل دعللا ةمودردك ؟ىلااسراف نيرشعو ةئاععب رايدلول! نب دلاخ ثعب ||
 '/ اردبك  كيقلي هثا لمل لاق نيطسملا نم ة باس ءيئ ابين اناا هرديك ااهيدول دنجلا ةمودب فيك“ /
 | هي لز.اهماند اذاىحدلاح راسفةمودكل هللا متنه ذخ ًأتو حاتمملا ىلع ضبقته صدي |[
 | اليل ملرتم يف هباصص او دااخاهيرف داطصو ماقلت كال لسو هيثء هللا ىلص هل !لوسر لوةلاهرابدا |:
 هيت أرمانيب هنن يف ىنغتي و برشي ردبكأو نصخلا بايب كدت تاعج ىتحرقبلاتابقأ ذا |
 ا تلاقد 'ذامو لاق مهلا يةليالاكَر ال تلاقن بابلاب كتحترقبلا تأ ارقديت أرماىدحا تعلطاف |أ

 هباحص او دلاخب سمى هلهاو هقمل بك رو سرف ىلع بكر ف طئاحلاب وبابلابكتحمر ةيلاد ذه

 ردك اهل لاقف ملسو هيلعهلث اى اص هللا لوسر لوق دلاخ هل ارك ذومجوقثو او هعم ناك ن مو هو ذخاف ا

 ابكر افاهذخا تدرا اذا رمض ا تدكدقلورقبلا ينعي ةحرابلاالاانت ءاج طقاهتب ًارامهقاو |

 طعركيأب لو هيلع همها لوسر ثعب لاق ىبحي نب لال نع قيهبلا جرخاو«نيمويلاومويلا
 زودجتم جنا اوقلطنا لاقودعم بارعالا لعديلولانيدلاخ شعب ول ددجلا ةمودىلا نيرجايملا



 ايد 0

 | ةيلعمشا لص لاقي هودجوفاوقلطناف“يلا هباوثمبافاذخا هوذ اوثعباف اذخا هوز ش-ولا صدتقي ,ةمودردكا ا

 دارا دياولا نبدلاخ نا ديعم نب هللا ديع نب سابعلا نعد نبأ جرح اودي وشعب وموذخ اق سو أ

 ' لاقف هيعتن نادي ري ركب ينب نم «لجر يف لسو هيلعهنلا ىلص يبنلا نذ ًانسادت اودكم ىلا جورخلا |
 أ دقو دلاخ ظقيت ”افدب جرخش متم اتالف يركببلا كوخاودب جرخا لسوهيلعهشلا لص ّللا لوس هل |
 يئاربطلا جرخ ا هنعدشا در يعازملا لاس نبورمع بدلا لعقعهب هلعق دي ري فيسلا لس |
 ماقف ليل لو هيلعمشلا ىلص دنا بو ري ددعت اب تلاق اهنع هللا يب ةر زيت هوما ما ةنوعم نع 0
 ترن ترصن ترصن اتالت كليب كبل كابل للاب هئضونم.يفلوقيهتمعت ةالصال اضوعيل |
 ترصنات الث كيبل كيبل كيبل كئضوتم ةيس لوقت كتععم هلا لوسي تلق جوخ الف اتالق |

 نطب مو بمكي ب زجار اذهىلاةفدحا كع٠ناكّلبف اناسا لاكت كد 0 ا داك ترصن ترصن
 || دهع يف تلخو ركب ودب تناكدقو ركب ينب يلع تناعا اكيرثدا عزي ءيف راصتسي ةعازخ نم |

 ا مهترصن يبنلا تمرلف مل وديلعمنا ىلص يبالا دهع يف تاخدةءازخو ةيبيدأ-ا 4 مو شيرق

 ا هذه تناكو سو هيلعمللا ىلع هنا ل اوسر عما هلع اضقم ةعازح ىلعركب يتبل شيرق ةناعاتن ذاك
 5 قاحسا نب !لاق ايفو كم قل هدم ريق لو هيعمل ىلص يبل ناد كمال ايبسةيضقلا |

 | اماوضقنو اوباصا اممهنماوباصاوةعاز - ىلع شيب رقوركب ونب ترهاظت املفماشعنب اةريسيف
 ا هدقعيف اوناكو ةعازنماولهتا اهقاعملاودبعلان « موديله إ لم هلا لو نى نيب ومهتيب نأك |

 | لو هيلع مقا يلص ا لو در ىلع مدق تح بعك ىتب دحا 2يعازألا ملام نب ورم جرح هديعو ا
 لاق سانلا يفارهاظ يب دجسملا يفىلاجوهو هيلعفقوذ ةكمبت - جاهام كلذ ناكوةنيدملا |

 ا ارلتالا هياو انيبا فلح ادم دشان ىلا براي ا

 هللا لول ٍٍضرع 0 تي دست سدت لوسر لاف قاما نب لاق |

 ادي عزنت 1 انل-5 تع ادلو انكو ادلاو تكدق ١
 اددمأ وناي اي هلأ دايع”عءوأو ادبا ارصنهلئأ كاده رصتاف ١

 أدب رت هيجو اقسح ميس نا ادرجن دق هللا لوسر ميو |

 ادعوملا كوفلخا اثيرق نأ ادي زم يرجي رمناكق ليفيف ا
 ادصر ءاد كيف يل اولعجو ادككيلا كقاثيم اوفشو ِإ

 اددع لقاو لذا ممو  ادحاوعداتسلنا اومجزو ا

 ادحسو اعكحر انولتقو ادي ريتولاب انوعي مح ظ



 دي ع وع

 ياربطلاو بلا جرخ 9 هنعدثا ىدريجمجلا بهونب ريم ا ايفو ةكم معنا لسوديلع

 ردب ةعقودعب ةكم ىلا نيك رشملا لذ عجراملالاقريب زل نيةورعنعوةبقعنب ىسوم نع ميعنوب)و |

 || شيعلا بق ناوفص لاقهرحملايف ةمانبناوفص ىلا سلح د -1-2 هوني ريمعلبقأ
 ١ عداال لايعو ءافق هل دجال "يلعن دالولومس دعب ريخ شيلا يامهعاو لج !لاقردب ىلئكدعب |:
 | ىنا ىلع تمدق لوقا اهل تعا ةلعم دنع يل نأ هنمينيعشم ال منا هتلتقم دمت ىلا تلح رئائيش ملل[

 ءيش ينميال ةقشلاي يلايعةوسا كلايعو كني د”يلع لاقو هلوق ن أوفص -روريسال ا اذه ٍ

 اماي اياىئمت 5 1ناوف تاريسع ل اقومسو ل اق ةريمح بريس رهأوةريجون اودص إس م نع جت و !

 هلل' لوسر ىلا دم ب ياذحأ ودتلحار لقعو دح أ باد لرد ةيادسا مدق ىنحريمج لبقاف :
 رز 0 ١ ل وديان | ىلس هللا لوسر لاقع باع اطخ 'نيرمجك ووه حدم ملسو هيلعميا ىلص '

 الاثم اقكمدقاام ىقدص' لاق دنع يريسأ ىلع مدنا لاقرب ءايدنمدقاامزاق

 لاقل ت تلم اذا علاق وريم عرمم رجلا يةيماى ناوفصا تطرش دام لاق يريسايف |
 دهشاريم_ علاق كل 3 ريد و كادي لئاح هلإاو كني د ىهقي و كتي لوعي نا ىلع لتقب هل تلم |

 هريغو يريغدحا هيلع علطي مل حملا ين اوم سب ويني نكت يدحلا ذهن اه لوسر كلبا
 ءريتكر تن هديب ىلع لساف مالا الا ىل'اءدقدكم ىلا عجد '

 ملسو هيلع هللا ىلص هن أ لور نأ يدا دغيلا بيطملا 3 جرحا هنعع هللا ىخر صاعل اعل نب ورمعدإل '

 | ىسو.وبأ 6 ١ جاهم ضاعلا تمي ورمع م دقف مي < لبر ةليللا ماء مدقي هءاخ# الاموي لاق |

 معدل - نوهلاان تعم! هيهل ا كر رخام |

 ا يبلا نأ هنعمل ىخر نس نع قيبلاودعس بأ جرحا مهلع هش 'ىضرهموتويرعشالا ||

 ! لاقو ىدموموب اهبهيث نوي رعدالا مدقتابو ولو نم ق ىر موك ماعم قي لاق سو هيلعهشا ىلص 1

 : لاقاموب باعت ياسلاج ناكها لس يبان يغب لاةرمعماب أين قازولادبع |

 | لام لحر مدوقيا اجلا ميدل ءاودالف ترغس ادق دقا لاقح ةءاس تكم تةنيعسلا باحصا

 هلنالوسرلاقذ ص يعارخلا قحلا نيورم مداق يدلا ونوي رعشال !ةديفسلا يف اوباك نيذلاولاق 0

 كراب لاقعمز يواول وئاق ديب زي هلل اكراب لاقديب ز نماو راق ملح ني نم لسو هيلعهملا ىلص ٍ

 + ضايع نع فععمس نب 'جرخاو 8 قيمبلا جر 3 أ عمزيفو ةالاثلا يف لاق عمز يواولاق ديب زيف هنلا 1
 ِ 0 ا
 | هللاوص يبنلا لاق لاق هيوحيو مهي موق, ضأن د 8 فاوسف ىلاعت هلوق يفيرعشالا |

 أ امهتعدللا ىضرابدنج نإ ةرعسوةريره وب | قع يرعشالا ىمومابا ينعب ب اذه موق لسو هيلع ||
 1 يبنلا لاق نولوقي هريغو سوأط ن نبأ تمس يعماب 'ينالاققا نرلا دبع جرخ ادم رخأ !لجرو |
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 لجرلاتافراتلا يفاتومكرخ ًارخ !لجرلو بددج لرب ةرعملو ةريرحيجلال سو هيلع هللا ىلص
 يئثغدمعماذافةرعمتاملوقي ةريرحاب اظيغي نا دحا دارأ اذا ناكف ةرعسو ةريرهوب ا قب واهلبق

 ضرع ١ ل لاق يني دملادي زي يلا نع ب هونبا جرخاو ٠ ةرعملبقةريرهوب تام مث قعصو هيلع
 هقلخ نوناكوهيدي نيب نوناك ل مجر ان هل تدقوافدي دش درب هباصا هيف تاميذلا هضرءةرعم

 نباجرخاو + تامىوحعشلل ذكل زي لف كلذب عفتنيال لعفهلامش نع نوناك و هنييعس نوناكو
 ردقب اف أفدي داكيال ":ىاكو ديدشزادك هباصا ناكر عم نأ ني ريس نب ده نعركاسع
 داك ذكوه اهيبف هثف ديفاهراجم هيلا لصي ناكوال جاب قوف ذحت ا وابتت دقوأو ءام كف ةئيظع

 نب عفار نعركأ * اعني او ميمنويأو يتاربطلاو يدقاولا هجرخاامكلذوحتو قوتحات هب فسخ
 *ءيشريطلاو ن : ًارقلا ةءارقل موزللاو عوشملا نم ةوفسع سب لاجرلاب ناكل اق هتعدللأ يضريدخ ا

 يقرفنلا ءال ٌرهدح ا لاقف سل اجانح«لاجرلاواموي ملسوهيلعملا ىلص هللا لوس اتيلع جرت بج ||

 نب لاجرو هرمعنب ليفطلاو يمودلا ىورا يباوةري .رهيلاب أ ذاع موقلا ب ترظنف مفا ارلاقراتلا ا

 ونب تعجرو سو هيلع ا ىص هللا لوسر يفوتالف نشا اذه نم لوقاو بجتاورظغنا تامجئةوفنع
 هنثأ ىلص هلئأ لوسر ىلع ة لل دهش يذلاوهزتتفا ليقف ةوفدعزب لاجرلا لعفامتل ًامةفيتح آ

 لاق - قحويف ل «وهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقام تلقق دعب نممرما يف كرشا هدأ طسو هيلع ||
 حوتفلا يف رم ن بفيس وحن جرخاو#ر اهت هعماو أ ءاذاب لاقي و ميلا لاج .رلارك ًاسع نيا |!

 هللا لوسر دهع نم ةريرهوب أو ةوفنع نب لاجرلاو نايحنب تارف جرح لاةيلجتلا سيقس دافتنع أ
 ىلا كلذ مهغلبف رداغانقل همم ناو دحا نم طعارادلايف مدحا سرضل لاقف سو هيلعمتلا ىلص

 نب ريبجو ديسانب باتعإل# نيدجاسا رقع لاجرل اربخ نايح نب تارثوةريره ابا غلب نأ
 هيسحاال لاقو ءاطع نع رك اسع نبا جرح 6م هنعشلا ى ةراور مع نب ليهسوم ارح مكحو أ

 رغذ ةيعب رال ةكبي نا لاقرل -وهيلعملا لص قا لوسر نابع يضر سابعا ىلا هضرالا 1
 نيباتع لاقهنثالوسراي منموليق مالسالا يف يف مل_بغراو كرشلانع مهبابرأ شي رق نم

 تو سوو لسعفا ىلا ورمع نب ليهسوم أح نب ميكحو مطمنب ريبجو ديسأ

 جرخا 6# هنعهّلا يغرور عنب ليهساإإلمهنعهثلا غرامي جاولسا دقو حتنلاةوزغيف ةكم
 نيد ني ووحعنيدحت نع قاع نبا قي رط نءدعس نبأو يزاقملا يف هنعهللا يضر ريكب ني سنوي
 ادبا ابيطخ موقي داق هنأ مل دي هيتيبث عزنا هللا لوسراي لاقورمعنب ليهسرسا ا, لاق ءاطع

 ًايبت تنك ن اوييبهنثا لدجت لثما ال لسو هيعمل ىلص هللا لوسر لاقف هتفش نم عا ليهسناكو
 ركبيلا ةبطخب ملسو هيلعمشلا ىلص هلل 'لوسرةافو هن ءاج نيح ةكميماقف ههركتال اماقم موقيهلعلو
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 أ موقي لعل لاق ثيحهم ا لوسرا دمنا دهشليهس مالكدملب نيحرمعل اقف اهعممناك هن أك |
 || اهق حدي ءاجامن اومن الوسراد#نادهش!لاقرمع كلذولبالفةياور فو ٠ - هعركتالاماقم ||

 ا ملعالاو ٠ ههركتالاماقمموقيهلمل يل لاق نيح لو هيلع ثلا لص هللا لوس ىنع يذل ماقملا وه
 || ينلا يم لسو هيلع ىلص يبنلاةافونيح ةديدملاباهبطخ ينلاركب يباةبطخوايلعلا ةفشلا قوقشم
 .| داقق توميال يح هنن هللأ راف هللا ديعي نكن و تامدقا دمع نامادممديعي ناكّنم اهلوايف لاق

 ْ ةريسلا يف لاقو٠ ملسوهيلعمف“ ىلص يبنلاةافوربخ ءاجن يح ةكم ينورمع نب ل يهسابلثم بطخ

 ١ ال فف نم راصف همالاس'نسحو حتفلا ماعهتعدهنل' يضر لسا مدقتام ضعي هركذ دعب ةي وبتلا |

 ١ مالسالا نع عوجرلا ةكمل لهارتكأ دادا سو هيلعملا لس هلل لوسر تامل هناىتحةياحصلا ||
 فاوملسو هيلعهلنأ ىلصدتلا لوسر ةامورك د ذ مت هيلع ىنت اودنلا دمحم ابيطخورمعنب ليهس مأقف

 | يبنلا ةافوموي ةديدملاب امش يفاهعمأ !يمرركييب ا ةبطخ هيشت سانلا اهعتلاتيث
 نمو تامدقا دم ناف'دمجدسب ن كرم سانلا اهيا هتبطخ يف ليهمس لاقو لسوهيلعهشاىلم

 ىلامت لاقو وتيم هه و تيمشللإ ل !اق هنا نأ ولعت ملا توميال يحول نافل دبي ناك"

 : مم 1َلْكقْؤَأ تام نفس البق نم ِهَلَخ دق ُكوسَر الإ ٌدَمَح امو

 أ عب ركاشلا نأ ي رجب واتم شاذ دي نافويقع ىلع لقيم خياقحأ لع
 ٠ مكب دىلع اونكوتف اهب ورغو اهعوللم يف عشا دادتما تي نيدل دلا اذهناملع أل يناهئناو لاق

 0 ىنعي ريخ ىلع للا مسج دقو هش ندوقموهرصن نم ر صايل ناوةماتهثاةلكو مئاقهللانيدناف

 : عا ب هقنع انبرض ”دتراءاي أر نف ةوقالاماللسالا دي زيال كلذ ناو هنعهللا ىغر ركيأبا
 | تيحوملا» وهياع ها لص يبل ةزجمم ماقملاكلذدمايق يف ناكف هباومهاع اوقكوسانلا م
 ١ ىسع دع هنعمتا يو رم لسو هيعمل لس لاقنيح ردب موي كل ذوةريثك ماوعاب هلوصح لبق |

 ةنوعع .عيفاربطلا جا رجاحأ 0 هتعدلل !ىضر ب ر> نب نايفسوبأ لك همذنال اماقمموقي نأ

 هنلالوسر دهع تضةتاملاشي رق كم ' قاحصسا ن نب نع ةريسلا يماشه نبا ءاورواهنعث [ىضر ١

 مت أك ةباصصالا سو هيلعمث ا ىلص هللا لوسر لاق ةعازت ىلعركي ينباهتناعاب لسو هيلع هنن ىلص ||
 أ !؟نايفسوب ا ءاجمهطحسب مجار وهوةدملا يف دزو دهعلا ددج لوقي اج دق نايغس يجلب 1
 ١ لسو هياعهننا ىلص هبجي لق ةدملاةداي زو دهعلادي ده بلطو ةئيدملا ىلا لسوديلعمما ىلع أ
 سو و هياعمتا ىلص هللا تلوسر عمانك لاق ىليل ىف! نعويفاربطلا جرخاو *اهئاخ عجرف كلذ ||
 هان ذخافوونيخعكارالاي الاي نايفساب!ناراسو هيلعمق لص لاقفذكم حتف تف موب ىنعي نارهظلا رم |

 يمص

 ؤ همم
 ظ

 2 اس

0 
8 
1 
/ 



 د4 9ع

 !! يسيسلا قاسا يبا نع اسعنب اوقييبلاودم -نبا جرخاود»# .و هيلعملا أ ىلص ىبنملا هيانئجو
 ثدحيل هنأ امج دنحمل تعجوله سنن يفلاقءاناج ناك تف دعب برحنب نايغساب نأ
 اذاف هسأر مق ةرف هلأ كي خي نذا لاقو هيفعك نيب مسوميلعهكنا ليس يبنلا برضا كلذي هسقن

 ثدحال تنك نا ةعاسلا تح يبن كنا تدقيا ام لاقفهس اروع ماق لسو هيلعشا ىلص يتلا
 نايفسوباى ار لاقاهتعهلثأ يضر ساي اعنبانعوكاسع نباو قيميلا جرخاو*كللذب ىسقت |
 أآذه تدواع وأ هسنن نيبوهنيب لاقف هبقع نوطي ساتلاو شي ملسو هيلعه ا للص هنا لوسر :

 كي زخي نذا لاقف هردصيف هديب برض ىح ملسوديلعمننا لصق لوسر ءاجخل لاتقلالجرلا

 *«ىسفن كاذب ثدحال تنك يف ةعاسلا الا ”يبن كلنا تدقي !امهلل ارفقتساو هنا ىلا برت لاتلا
 ةليل ةكم سانلا لخدتليل ناك امللاق بيسملا نيديعسنع .ركاسع ياو يعنوبا و قييبلا جرخا

 ا سو هيلع مقا ىلص هللا لوسر هل لاقف مل وديلعمشا ىلص ها لوسر ىلع ادق ميبص عدا لم | أ اذهنيرت أ دنمل”رايفسوب لاقف اومهص ا ىتح تيبلاب ف اوطو ليلهتو ريبكتيفاولاز نيل تلا
 امهتتاودلوسرو هللادبعكنا ديشانايفسوب ا لاقفهنن' نموهمعنهللأ نم'فهنيرت أ دنهتلق [|-

 أ امدعهلثتاىضر سايعنبانعركاسع نباوىليقعلا جرخاو#*دنهو :نأ الا دا اذهيلوق ممم ||
 ا نايقسابا اي لاقف فاوطلا يف برح نب :ايفس ابا لسوميلع *اىلص هلا لوسر قا لاق ْ
 !!| نلمن الواب نلمق أل يرمدنه ”يلع تشف!نايغسوب ا لاقفاذك واذك ده نيب و كتيب ناك له |
 ا ادده لكتال اين باي لاقف نايفساب/ قي هساوط نملس هيلعدملا لصهلاا لوسرةنرع الف |
 | ثراخلاو دعس نبا جرخاوجهقا لوسرشلنا دهشا نايفس وبا لاقهأثييش كرس نمش قتلها.

 ا سو هيلعملا ىلص ينلا جرخ لاق مزح نب ركبايبا نب. هللا دبع نع رك اسع ناو ةماسا يبا نب
 || هللا ىلص يبتلا قاف دم انبلغي ”جىرد دا ام تايقسوبا لاقخ دهسا يف ىلاج نايتسوباو |

 || هقالوسركنادهشا ترايقس وبا لاق كبلغي هللاب لاقوهردص يف ببرض قحّوسو هيلع أ
 | سعال لوا يف اكن ايغس ابا ترا لماملاو ملاست شاه مر نالحود..-ادلا]ةمالعلالاق ١

 مالسالا نكت ىتح هفل اي و هب قفرتي مسو هيلع هللا للص هللا لوسر لزي لفاهركتسم
 سو هيلعللا ىلص يللا ىلا ءدي ىفاهب ءاجن فئاطلا ةوزغ ىف هنيع تقف دقو هبلق مم |

 "| اهبىعرف ةنجلا يف ابنم اريخ تثشنأو تناكامم اريخ كيلاهشأ اهعجر' تش نا هل لاقف

 | ناكو هنعمّللا ىغي رمح ةفالخ ىفكومريلا موي ىرخ ال !هنيع تثقفو ةدحلا' قاهتماريخ لاقو ١
 00 ب واعمل كر صني هللا نيداورصن اهلا مايا نمموي اذه لوقي ولاتقلا لعمهغ ري وسانلا ثحي 1

 | ثاىمرتي تتعلم نماسمطما# ام سام دخذاسملا جرخا46هنعهئلا ىغر ا
 ل 2 ع



 ع ةدح

 اذاّدي واعماي لسوهيلعملا ىلص نال وسر يل لاق ذم ةفالخلا يس عما تلزام لاق هدع
 لوقالا ةفالخلا ىلعينا .«امهشاوةي واعمل اق لاقريمج نب هللا دبع نع يقهينلا جرخاو*نسحأأ اف
 لمعب ىلتبميفا نظا تلزاف لصاوهللا قئافارما تكلم اذا ةي واعماي سوم هيلع هلأ ىلص يبنلا
 هيلعمشأ ىلص ىبنلا نأ اهنعهللأ ىص رةشئاءنعىفاربطلا جرخاو* للسو هيلعمللا ىلص يبلا لوقل

 هللا_فوسراي ةبيبح ماتلاقف ةفالخلا ينعياص يق هلا كصقدق ول كب فيك ةي واعمل لاق ملسو
 ركاسعن ا هجرخاو» ذوذش يا ةاتهوةانهوةانه هيف نكلو معن لاقاصيق يخ اصمم ةمهشا ناو
 سعأ نم كالو هللا ١ ةب وأسمأي لاق ملسوهيلعها ىلص يبنلانا ظفلب ابنعهللاىضرةشث ةشاعنع

 ةأنه هيفو من لاق هللا لوسراي كلذ يا هللا ىطعي وا ةبيبح ما تلاق عناص تناامرظناف ةمال هذه
 هللا لوسر يل لاق لاق هدعهّنلا غري واعم نعرسحلا قي رط ماك ا عنبا جرخاو*ةاتهوانهو
 نع زواجتو مهتم نم ليقاف كلذ ناك اذاف يدعي ىمارم ارمأ ىلتس كاما ملاس ويني عا ىلص
 امهنعهلثا ىضر يلع نب نسملا نع يلثدلا جرخ او*ا ذه يساقم تق ىتحاهوجرا تلزاف مهئييسم

 ىّجح يلاياتاومايالا بهذتال لوقي ملسو هيلعملثا ىبص هللا لوسر تمعم لوقي ايلع تععم لاق

 يبنلا تعمم لاق هعللا ىشردلد# نب 0001 اسعنبأو دعس نبا جرخاو *ةب ٍواعم كلك
 نبا جرخاو*+باذملاردقو دالبلا يف هل نأ و باتكلا هلع مهللا ةي وامل لوقي ملسوهيلعها ص

 ماقف ينعراص لاقف ل وهيلعمننا ىلصيبنلا ىلا يبارعا اج. لاق هدحدتتا ىضر جور نم ةورعزعركاسع
 يلارعالا عرصمأدباةي , واعم لغي نل لسو هيلع هللا ىلص يبدلا لاقف كعراص اانا لاقف ةي واعمدبلا

 قييبلا جرخاو# ةيواعم تلئاقام تي دما ذه ترك دول هدعهللا يضر يلع لاق نيغص موي ناكالف
 هوعدقفدق وأهناهةيواعم ةرامااوهركتال سانلااهيلاي لاق نيفص نم يلععجرال لاق يبعتلانع

 ركاسع نبا جرحا 6 هنعملن ا يضر لهجيبلا ني ةمركع © اهلها وكن نعردتت ساورلا متي ل

 يبنلا غلبف يراصنالا ارم هماللسا لبق يا لهجيبانببةمركع ل تق لاق هدعههلا يضر سن نع
 نم الجر كموق نم لجر لدق نأ كمن هللا لوسراي راصنالا لاقف كصغف لسو هيلعهنلأ ىلص
 هنعهلنأ يضر ةمركع ملسامةدجلا يف يا هتج رديف هعموهو اتق ددككو يكمن أ كاذاملاقانموق
 دمج فرب ميهاربا ايثدح يدقاولااذ "ابنا دعس نبأ ججرخ ا هدعهّللا ىضر حط نب ناثعاإ# |

 ةرجملا لبقةكب لسو هيلع هللا ىلص هلال وسر يتيقل ةحلطعنب ناثع لاق لاق هبي! نعيردبعلا
 كسموق نيود تقلاخ دقوكعبتا نأ عجلت ثيس شلل بيكا ددكأي تان مالسالا ىلا ادن

 فرادي رياموي لبقاف سيملاو نينثالا موي ةيلهاجلا يف ةيتكلآ حتفنانكو ,ثدمح ني ددب تثج
 حاتنملا اذهىرتس كمل ناثعاي لاق ينعش همم تلذو هيلع تلقا سادلا عم ةيكلا لحد |



 سس اي #ج
 || تزعود موي ترمكلب لاقف تل ذوذئموي شيرق تكلحدقل تلقف تئش ثرح هعضا يديباموي
 ا يموقاذاف مالسالا ت دراف لاقام ىلاريصرسرمال ا نا تندظاعقوم ينم هتك سقوف ةيعكلا لخدو
 |١ م ينم هذخافدب هتيتاف حاتفملاب تنئ'ا نامعاي لل اق ةكمح تف موي ناك الفا دي دشارب ز يننورم زي

 : ملأ لاق هيلا تءجرفيلا دان تيلوايلفلاظالا كنمابعزنيال ةدلاتةدلاخ اه ذه لاقو”يملا هعفد
 هعضاى ديباموي حاتنملا|ذهىرتسكلعلةرجملا لبق ةكمب يلهلوقتي ,رك ففكلل تلق يذلا نكي

 جرخا ال« هنع هللا يضر ةعلط نب ناهعنب ةبيشاإلمهللا لوسر كنا دهشا يلب تلقف تئشش يح ١
 .- :رع تدحي ناثع نيةييش ناك اولاق هريغو ديبعنبكللملا ديع نعرك اسعنباودعس نبأ |:

 عم ريسا تلق ةونعةكم سو هيلءهّثا ىلص هنلا_فوسر لخدوجتفلاماعناك |1لاق همالسا
 تق يذلا انا نوكاف ةرغ دمنم بيصانا اوطلتحا نا ىصف نينحم ن زاوعملا شيرق ا

 ادصرتمتنككقأ دبا هتعبتااما دمت عيتاال ادحا مهصلاو برعلا نم قبيول لوقاوايلك شي رقراشب
 لسوهيلعما لصدنا لوسرمعتتا سانا طاعخ الف ةوقالا يسفن يف سمال ادا دزيال هلت جرخاك |

 يل عرف هروسا تدك ىتح ينيس تءفروهدمديرا امديرا توندو فوسلا ةتلصاوهتلتب نع |

 || هللا لوسر "يلا تفتلاو هيلعافوخ يرصب ىلع يدي تءضوف ىنش<داكق ربلاكزان نمظاوش |
 نس هذعأ مهلا لاقمتيردص حسف توندفينم/ندا ةبيشاي يف ادانف لسو هيلعمنلا ىلص |

 متي ناكام هللا بهذاو ىسقنو يرصب و عمن ميلا ب حاذئتعاس ناكو ل هنئاوف لاق ناطيبشلا
 تيقلولو ءىث لكي سفتب هيقا نأ ب حاىفأ لعيهللا يسب برضا هماما تمدقتف لتاقف ندالاق |
 تلخدف هءايخل لخدق هركسعم ىلأ عجر ىقح فيسلاهي تعقوالا يح ناك يلا ةعاسلا كالت ٍ

 امتيسفنتيف ترعضاام لكب ىنث دحم كسفنب توراامبريخ كب هللا دارا يدلا بيشاي لاقف هيلع
 يلرقغتسا تلق مت ها لوسر كلناو هللاالاهلا ال .ترادهشايفاتلقفطقدحال ءركذ امل
 قي رط نمرك اسعنباو ميعنوب او قهيبلاو يوغبلا مماقلاوبا جرخاو#كلل هلارفغ لاق هلا لو راي |
 موي سو هيعمل ىلص يبنلازغام ناتعنب ةبيش لاق لاق ةمركع نع يل ذحلاركب يباع كرابملا نبا

 اذاف هتئب دهم نم يرأث كرها مويلا تلقفدحا يف يا ةزمحو يلعام_ملتق يمعو يبا تركذتنيدح |
 تلقق ثراحلا نينايفس يابانااذاقمراسي نع هعتجن هل لذي نل همع تلقف هني نع سايعلابانا

 ؤ يل عفر فيسلاةروس هروسا نا ال! قبيملاذا تح هنم تون دف هفلخ- نم تشجن هل ذخي نل همعنبا ١

 | بيشاي لاعت لاقف سو هيلع هللا ىلصوبنلا "يلا تغتلاف ىرقبقلا تكتف هتففن قربل اكرأززرم باهش
 هيلا تعفرفيبلق نم ناطيشلا هللا جرفتساف يردص ىلعم دي سو هيلعم ا ىلص هللا لوسر عضوف

 || سابعاي لاق مث رافكلا ل تاق بيشاي ىللاقفاذك نمو يرصب و عم نم يلا ب حاوهو يرصب



 تهشاف بلاقاورصنداووأ نيذلاراصنالاب وة ةرجشلا تحت اوعياب نيذلا نيرج .رجايملاب حرصا ]|
 هللال وسر كرت ىقتحاهد الو ىلع لبالا ةفطعال ا سو هيلع هنا ىلص هل هللا لوسر ىلعراصنالا ةفلمع

 هللا_بفوسر لعي دنع ف وخا تناكر اصنالا حامراف لاق ةجّرح يف هن أك[سوهيلعهشا ىلص
 همالكةل بلاها اعد او لاق ءابصملإب نم يتلوان سايعاي لاق رافيكلا حامر نم لسو هيلعمنلا ىلص
 ءاحطبلا نم لسو هيلعهلنا ىلص هلا لوسر لوادتف ضرالا سمياهنطب داك ى حدب تضفخت اف

 نيليس ار صن _: رم ناك م ناك و اومزهف يأ ناورصتيال مح هوجولا تهاش لاقو مههوجو يفاثخ
 ةجرت فيس ةباغلا دسأيف ريث :ال نبا لاقو صئاصما يف يطويسلا ظفاخا» هرك ذاماذه مهيلع
 بفرا ديري نيتح مويلسو هيلع ملا لص هللا لوسر عم ةبيش جرخ ريبزلا_لاق اذهةييش

 هديري لبقاف ةرغلسو هيلع هللا ىلصهنأ !'لوسر نم يأ اوف لسو هيلا لص هلا لوسر لاتغي
 هلال وسر نماندو بعزل هبلق ى هنا ف ذقف له ةيب ةبيشاي لاقف مسوهيلعما ىلص هليل وسر رد ار
 نامال ا هيلق كيس هنأ ف ذقف ناطيشاي هنع "أخا لاق مر دص يعم دي عضوف لسو هيلع هللا ىلص

 لتق _:ىم هعادتما ف ليقوذث هوي ربص نم ناك مل سو هيل عننا ىلص هللا لوسر عمل تاقو ساق
 ريكب نب سنوي ىلا هدامساب دمح !نب هللا ديعرفعجوب اانريخ كلذ ريغملسو هيلعهللا ىلص يبلا

 يرات كردا مويلا ةحلط يلا نب ناتعنب ةبيش لاق نولسملا مزهنأ نيح نيتح موي ىف قاما نب نع
 هللا ىلص هللا لوسرب تردافادمج لتقا مويلا ارفاكد حا موي لتق ةحيلط يبا نب ناؤتعموبا ناكو
 ةييش ةراكو عونمم هنا تملعف كلذ قطا ملف يدا وف ىتشت ىتح» يش لبقاف هلتقال لسو هيلع

 نب ناتع هم نبا ىلاو ةبمكلا حاتم ملسو هيلعمنلا ىلص هللا لوسردل مفدو نيلسلا رايخ نم
 اهذخ يال ةحلط يلا ينباي ةمايقلا موي ىلاةدلاتةدلةةدلاخاهو دش لاقو ةسلط يف! نب ةحلط |

 ةبعكلا ةياجح مهيديا» نيدلا تيبلاةباحح نولي نيذلا ة ةييشينب ءال ره دجوهوجلاظ الا كتم

 ٠ جاتغم نولي نيذلا مث اذه ةبيش ونبو تلق ريثالا نب !مالكىهتنا اذهاتموي ىلا اهحاتفمو
 هللا لص هلوق يفو رشع عبارلا نرقلا رم رشع مياسلا ماعلا وهو اذه انموي ىلا ةبعكلا

 هل ىرخا ةزهتم ل يلا ينيأي ةمايقلا موي ىلا ةدلات :رلخع ةدلاح اهوذخ سو هيلع |إ
 مهتلالس كراب مهل ةراشبو اهوثراوتي : تح مهتلالس ءاقب ىلع هعالطال لسو هيلع هكا لس
 ملو مهيديا ل2رم اهعزني املاظ مهيلع هللا طلسي نأ الا اهتوثراوتي ةمايقلا موي ىلا قبت

 هيلعدفو هنااهريغو ةي وبنلاةريسلا يفرك د96 هدع هللا يضر يرادلا يت تالا لاطاسي ا
 ةينارصدل نيد ىعاوناكونورخآ ةمب راو ميعن هوخاو يرادلا ينوي رادلا لسو هيلعمتتا لص ا

 ةرمو ةرججلا لبق ةك ةكسسمج مسبب ةرمنيترم هلم دفو ناكو مهدعهطا ىضر م همالسا نحو اولجساف ا



 أ م لاقتماشلا ضرانماضر مهيطسي نااسو ميلعمقا صم لوسراول اسال يقواحدمي ا
 ه.لدع نم انغبنف يق باها نم وهودنه وبال اق تش ثيحاولس .وهيلعهشا ىلص هلا لوسر أ
 | لمع اذه دنهوي اهل لاقتاهتروكو سدقملات يهل سن ملاقخ ذخ أن: ضرالا يافسرواشتن ||
 ١ اهتروكو نوربحت يب هلأ سن ميت لاقانل ميال نا فاخاف برهلا ثالم لح ريصيسومجلا ثالم ا
 ' اباكأ أن بعكو مد [نم ةمطقي اعدف هل كل ذات :ركذف لسوميلء هن لسا لوسر ىلانهف ا

 ت”ريييرادلل هلالوسر دمج ب هو امديفركد باتكاذم ميحرلا ن نمر اهقامسب » هيزوسأ

 سايعدبشدبال ىلا هاري يأ ثميب وموطيرملاو نوربحو نوئيع تسيب مل بهوفض .رالا نبا ءاتمعأ

 ىتجااوفرصتا لاقواب انك اناطعا م« بتكوت ةتسحن ليبحر شوق نب ةعزخو لطملا ديعنبأ
 هيلع انمدق ةميدملا ىلا لسو هيلع هللا ىلصرج اهايلف انفرصناف دنهوب لاق ترجاه دقيفااومعم ا

 دمج ىلعن اما ذه ميحرلا نمح را هللا مسي» هدفت اياك أدل بعكقرخم اباحك انل ددجي نا هان سو
 مهتمرب ميعا ارب تبي دمولط رمل او نوريحو نونيع تيب كتيطن | ىفا هب اصص او ي :رادلا مقل هللا لوس و

 ١ هاذ اهيفهاذ ٠ نق دبال ادب مع دعي نممهباقعالاو ملك للذيتلسو تييهنأو تب ةيطن مهيفام عيمجو

 نإ ةيوواعمو بلاط يبا نب يلعو نافعنب ناثعو باطلا نب رمجو ةفاقيبا ني ركب وبأ دهشعتا
 هللادبع نعويمنوبأو قيمبلاو مالا جرخ + ال ددعدش | ىضنررسب نها دبعوإلع ب تكد نايفس يبا ا

 انرق مالغلا أمله شيعي لاقو هس أر ىلعم دي عضو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هنا ييضررسب نبي

 ىتحاذهتوميال لاقت لوو و : ههجو يناكوةدس ةئام ٌسامف
 ا تح تمي لفه هجو نمل اولوتلا بهذي

 ةورع قي رط نم ميعنوب اوقييبلاوكاخلا جرخ ال6 هنع هللا يضر يفقثل ادوعسم نب ة ةورعوإل؛ بهذ
 ىلامجريل نذ تساغلسو هيعمل ىلص هلا !لوسر ىلع يفقثلا دوعسم نب ةورع مدق لاقريب زلانبا
 مييلا عجرف ينوظقي !امائان ينو دجوول لاق كولتاق مهنا سو هيلع هلا ىلص هلا لوسر هل ل اقف هموق

 ةالصلاب نذاف هل ةهرغ ىلع ماقرجلا علطو ىضن ا الف ىذال ا نم هومعماوموصعف ماللسالا ىلا ماعدف |
 ا لثمهلتقهغلب نيح لسو هيلع هللا ىلص هلثأ لوسر لاقفهلتقف مهسب فيقث نم لجر هام نقدهشتو |

 رشع ةعضب فيقث دفو ٠ ر ههلتق دعب لبقا ٌعءولدقف هنلأ ىلا هموقاعد سس بحاص ل ثم َه ةورع

 | قي رط نموت دمس نبا جرخاو# اوللساف صاعلا يا نب ناهعو ليلايدبعنب ةنادك مهيفالجر ْ
 || ادممتنا دهش لاق ىبرامهنا هيفو لعلا لها نمدحاو ريغ نع ىبحينب هللا دبع نعي دقاولا
 ْ هل لص يبل مجر ال لاقي دقاولا نع يمنوبا جرخاوجيفواعق نأ ذهبيفربحا دق هللا لوس .ر

 : | سما ٍنسْقا برقدق امىلا ىرتالا ةنسنينالينل دوعسم نب ةورع لاق فئاطلا نم وديع



 ةراجم يف نار تمدقيناطقدحال هرك ذا حملار ماكل رك اذيفاو ين هناو دمحم هيلاوعدب ام لهجي

 |رخ . ا وهو مرح يف جرحي يبن لظ اروفعياب اي لاقفاقي دص يمابنق ١ ناكوةكمي دمر هلي نا لبق
 دحال ادحاوافرحكلؤنم كذا لف هعيتاف هللا ىلا اعدورهظ !ذافداعل تق هموق ناعقييو ءايبنالا 0

 هللا يدر لجيل اهلا دبعنب رهرجال لساف ةورعمدقف هعبتميفاوةعاسلا تح مجريغالو فيقث نم ١

 سو هيلعهللا ىلص يبدلا ىلع تمدق_ لاق هدعهلا ى غر ىلجبلا ريرج نع .قييبلا جرخ 96 هدع

 هللا وسر ركذ لهي سيل+ل تلقف قدحلاب سانلا يف امرف بطخي وهو تلخدو ىتاحتسيلف
 يف هل ضرعذلا بطخي وهاهي ركذلا 2 دحاب كرك د من لاقائيش يرما نم سو هيلعمنلا ىلص
 ههجد ىلع نأو نيك فريخ نم لجر جنا! ذهن موا بابلا/ ذهن م كيلع لخ ديس هنا لاقف هتبطخم |
 مهن« يد دفوم دق لاق قاحسا نب نع يقبيبلا جرت أ ال6هنعدللا يب در ريادي زوج الم ةعسملا ْ

 لاقف هموقىملا اعجار جرخ مت ريخعاديز لسو هيعمل  ىلص هللا لوسر ءاسسواولساف ليما ديو |
 ههأيمد نه ءام ىلا دهن د لب نم ىعتا الع ةنيدملا ع نمدي زوحني نأ لسو هيلع لص هللا لوسر 1

 يقتييبلاو © راتلايف يراذلا جرح ا 6 ل يجدد رج ال اوك ايب تافيمحلاهجباصا ْ

1 

 أ

 هياعحا يقريساف هيلع تسمدقت و هيلا صدا لوسد دوب اذ انغلب لاق رمت نب لئاو نع أ

 / 3 هتعهللا يةريدزالا هللا دبع ني هرم دك ت هلثب مدقا را لبق يعدق# | عرش هنأ

 أ دزالا نمدقو يف افيد أل اها يعزم رص مدق لاق قاحسسا زب نع يعنوباوق بلا جرخا :

 نمهيلينا اك نه ملسا نعش دهاجي نأ مرمأوهموق نم ممل أ نم مل و هيلعملتا ىلص هلا !لوسرورماف ل

 || ليج يي ناك اذا تح الواقمهنع حجر مترهشنمايي رقاعرس اخ لشسرجب لرب ىقح جرف كر رشلا ل هأ

 فطع ركز دأ اذا ىت> هبلاديف اوجرشنامزهنم مهنعىلواعاهنا سرج لها نظ رشك هل لاقي |
 ] مس هيلععننا لصدنا لولا نيلج .ر مهتما وشعب شرج لها ناكدقوا ديدشالاتق مهلتاقف مهيلع
 هللا و نب لاقرطفلا دعب ةيشع لو هيلع هللا ىلص هلل |لوسر دنع اهاهبف نارظنيوناداتري ةد ةئيدملاب

 سبل هنا لاقفرشكهللاقي لبجان دالبب نايشرجلا لاقف ركش هللا دالب ي ايل سو هيلعمقا ىلص
 نائعملاوركب يل! ىلا نالجرلا ساخن الا هددعرمنت 'هنئا ندب نا لاق دل اقالاقركش هكلورشكب
 هللأ وعدي نأءال ًاسافاموقف موق كلا يععيل مل-وهيلعللا لص هللا لوسرنا اكحي دام الاقف
 هلناىلصهقال اوسرددع نماجرفت مهنع عفرا مهللا لاقف كلذءال ًاسفهيلااماقفاكموق نع مفريلف
 يذلا مويلا فهلا ديعنب هرم مهباصا موي اوبيصأ !ههموق ادجوفامهموق ىل!نيعجار لسوهيلع

 اوطسافاومدقم ركذام اهيف رك يلا ةعاسلايف لاق امهلسو هيلع هللا ىلصهللا_بوسر هيفلاق |
 || نئاعزبا قب رط نمركاسع نبا جرخ 6م هنعمل يضر ةيريوج يدمي امادلاو ثراحلا ف ا



 هي م. 9+
 ماع ملسوهيلعمللا ىلص هلوسر ىلعهللا ءافا لاق داي ز تب هللا دبع نع بسيعش ني دمج ينربخا |

 رظن قيقعلاب ناك ًاظابما دف يف اهوب 'لبقاف ثراحلا تدب ةي ريوج قلطصملا ينب ةوزغيف عيسي رملا
 باعش نم ب مش ف يس امهييظفاهلضفا نماناك هنمنم ريعب يف بغرف هتنب اهب دفي يتلادلب ىلا |

 اهوادف ا ذهويتنب ا متبصادماي لاقف لبال ارئاسب سو هيعهلنا ىلص هللا لوس .رىملا لبقأ مثقييقعلا

 لاقف اذكو اذك ب عشب قيقعلاب تديغناذللا ناريعبلا نيا لسو هيلعهلنا ىص هللا لوسر لاقف
 سافمننا الا كلذ ىلع علطا امون ريعبلا ينين«كللذ ناكدقلو هللا لوسر كنادهش!ثراحلا |

 هللا ىلص يبدل دنعان !امئيب لاق متاح نب ين دع نعيراخجلا جرح ا دنعهلنا ىضر حاحيزب يدعو |:
 ناهتاحنب يدعاي لاقف ليبسلا ملمق هيلااكتورخ اهاتاوةقافلا هيلا كشف لجر هانا لسوديلع |[

 تلقءلل'الا!ادحا فاختال ةبعكلاب فوطت ىتحةريخلا نم لترت ةنيعظلا رتل ةايح كب تلاط |'
 | زومك _:يفتل ةاييحس كلب تلاط نشلو دالبلا اورعس يذلا يط راعذ ني. ه يسفن نيب وينبي اهف
 جرخي لجرلا نيرتل ةايح كب تلاطنئلو زمرعني ىرسك لاق صح رهنب ىرسكت لق ىرسك ا
 نم لحترت ةعيعظلا تي ار دق يدع لاق دجي الف هنمهلبقي نمبلطي ةصفوا بهذ نم هيفك "لم أ

 ةايح كي تلاط نئلو ى :رسسك قودلك متحخأ نحيف تنك: وهللاالا قاحتال تيبلاب فوطتىتح ةريحلا
 !/ ديسانب رمسنعجرخا عزيز علا ديع نب رم نمز يف ةثلاثلا تعقو دق يقبيبلا لاق» ةثلاتلا نورتس أ

 , نيرمت امام هاوافصنو نيتنسز.رعلا دبع نيرمع يلواما لاق باطلا نبدي ز سن رلا دبع نع

 || حربي اف ارقفلا يف نورت تيحا ذحاولعج ا لوقيم يظملا لاما نيت أي لجرلا لعج ىتحيزيزملادبع |"
 | سانلازيزملا هيع تب رمت ىنغا دق هلا مجيريفم دجن الذ مهيف هعضي نمرك ف تنهلاجج مجري تح
 | تيبورمع نع دع نبأو ةفرعملا يف يعنوب 'جرح #9 هنع هنا ىخر يعازملا ءاوفغلا نب ورم لع
 ْ لام نايفسيلا ىلا ىنثعبي نادارا دقو لسو هيلعمنلا ىلصهللا لوسريفاعد لاق يعازملا ءاوفغلا |
 ظ كنا يتغلب لاقو يرعتل!ةيمانيورمع يف ءاخخايحاص سما لاقفة كمي حمتفلا دعب شي رق يف هعسقي

 هرذحاف هموق دالب تطبهاذا لاقق ملسو هيلعهلا ىلص يبنلاتربخاف كبحاص اناف جورملاديرت [
 ىلا ةجاحدي راينا لاق ءاوباللا ادتجاذا ىتحاتج. رقت همم انالف يركبلا كوخ لئاقلا لاقدقهناف

 يريمب لعت ددشف سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لوق ترك د ىلوالفادشار تلق يل باتف يسوق
 ى رالف هتقيسف تعضواو لاق طهريف ينضراعي وهاذارفاصالاب تنك اذا تح هعضوا تجرفت
 ةكم انمدق ىتحانيضمو لجا تلق يبوق ىلا ةجاح يل تناك لاق يف ءاجو اوفرصنا يتوق هموق
 لاق هلثادبعن. بلطملا نعمدنمنياونيهاشنب أ جرخا»هدعدنأا يضر ءاوسنب ثراحلا ل«



* 
 الاعراب الواحراس قون اهيا اق اهيفكلل كرابيسهللانا ىلاقو رب هللا لوسترءاطعأ ده

 ىمخللا كلاغضلا نب دوسسنخم ينوب رخل هدع ها يفر يمخملا كلامضغلا نب دوعسم لكاس 0
 ورما هل لاقو كموقيف عاطت تنال لاقواعاطم ايس سو هيلعمكا ىفم يبنلا نا هنعمتلا ضر |[

 يبتلا ىلا هعف اولبقاو هوعاطاق عبيلا ىف ل٠ اوبفهذه ك عيا ارتحت لخد نق كباعصا ىلا

 نع رك اس عنب او يعنوب ا جرخ #1 مهنع هللا ىضردييرهغلا ةطسم نب بيحاول لسو هيلمهقنا ىلص |
 ةنيدملا سو هيلع ا ىلص بلا ىلطمدقايهنع ها يضر ىربفلا ةملسمنب يبيح نأ ةكيلميفا |
 ىلقو يتعيضو يلام يف موقي هريغ دو يل سيلينا ها يبناي ةطسم لاقفةعيدملاب ةكردا ءاب ناواي زاغ |
 ادفع كماعيف كهجوشلل راي ترا كلمل لاقوهعمءدر سو هيلع هقأىلص بلا ناو يتيب لها أ

 نبا هنعجرخاو * هيف ببيح ىزعو ماعلا كثيف ةمل مت اف عجرخ شلبي ا عم بيرحاي عجراف
 هوبا هكرداف هاريلةنيدملاب وهو لسو هيلعهفلا ىلص يتلا ىف اهنا قييبلاو يعنوباويوغبلاودعس
 ةنسلا كلت فيس كلاهف البين اك شوي هناف هعم عجراهل لاقف يلجرو ي ديلا لوسراي اقف ١

 فب ةقارسل لاق مسو هيلعملاا ىلص يبنلا نأ قبيبلا جرت اال هدع هند يضر كلاسنب ةقارسؤإلا
 تسل اذا كب فيك عقلا ماعلسامث ةنيدملا ىلا رجابموهودقي رط يف هل ضرعت يح كلام
 | ةقارسامهسيلافرمعل هي راوسب ىق أ رمع ةفالخ فيس كلم ىرسك هللا بلس لف ىرسك ”يراوس
 | ايبارعا ةقارسامهسبلاو ىرسك امهبلس يلا هدم لاقو سو هيلعمثا ىلص هب ربخ !اماقيقحت
 دمج نب ماشعان أبتادعسنب | جرحا هنعهننا يضر راعنبر دقإل«ب هذ نماناكوجحدم ىنب نم
 | ملسو هيلع ىلص يبنلا ىلع راعرب ردق هل لاقيانملجر دفو لاق ملس ينب نمل حر يفربخا
 | فلخوةئارعست هعم جرف: هموقىت ان ليلا ىلع دموق نم فل اب هيت أي نا ىلعم دهاعو لساف ةديدملاب
 | ةقافعيملاب ةئام تفلخدق لاق فلال!ةلككت نيا لسو هيلعهللا ىلص هنا لوسر لاقق ةئام يلا ىف
 || اوثعبف هنوهركت يش اذه كماعىف كي يال هنافاهيلا اوثعب لاق ةناتك ينب نيب واننبي ناكب رح
 ا نب يل, ذهكيلعال مك لبال لاقانيت أ هنا لوس 1 اولاق ل يما ديتواوسمسالف ةادملاب هتنافاهيلا

 || لاق يعيبسلا قاصما يبا نعدعس نبا جرخا 96 هدع هللا ىضر نشوجلاوذدإإلم تءاجدقروصنم
 لاقمالسالا رم كسي امدل لاقف ياللا نشوجلاوذ إسو هيلعهلثا لص هاا لوسر لج دق

 نراوكتعبت اوكب تن امهيلع ترهظ ناف رن أف كولتاقو كلوجوخاو كلوب ذك كموق تي أر
 اليلق تيقب نا كلعل نشوجلا اذايملسو هيلعهلا !ىلص هنا لوسر هل لاقف كعبتام كيلعاوربظ ||

 ىلاقربمل!امانلقف كم لبق نم.بكراديلعمدقذا ةْيِرَضَِل ينا هلئاوف لاق مهيلعىروهظ ىرتنا
 | ةّئالوسر هيلاءاعد نيح مالسالا ذكرت ىلع مجوتب نشوملاوذبناكذ ةكسحم



 «#مدى# ا
 نب دام قي رط نع .رك اع نباوم دنم نبا جرش أ هنعدق ا ىضر ةرفص :رفصول ا9«لسوهيلعمقا لم ا

 ْ لمدق ة ةرفصابأ نادئاب ؟ !نعيلا اكد ذلاقةرغص يبا نب يلهطان ب دي زينب ن-رثاديعنب بلاغ

 ١ لكفو رظتمو لوط هلو هفلخ اهم ءارقص ةلطخ هييلسو هعياب + وا ىلع سو هيلعمنلا ىلص يلا |

 || تميورمح نياظنب قراسنب مطاق اذا لاق تنا نم سو هيلعمشا ىلص يبل هل لاقفةحاصتو |
 أ امض ةديقس لكذح أي ناك يذلا يدهلطلا نع ربكتسملا نمي ددلجلا نب ماقلشلا نب ةرمنيباهش
 أ فيشال اقف الللخواق ةراس كادت عود :رفصوبأ ثنا ملصو هيلع هللا لص يبدلا لاقف كلمنب كلم ان 8

 | اهعيمساجب ةرخأ آب تقزر دقوارك ذر رشعة ين ل اقحاقح هنوسرومديعكناوهتالاهلالذأ |
 ٍْ ندفو بامنالايسيفادسملا لاق دهيدنع هلا يبشر ي :ريبللا لالك دبع نب ثراخلا يع ةرغس
 | لخدينأ لوا مميملا سوما لا نايا د لات دع شر |

 ا |. “ا درر هشرقاو هعضعاف ساف ثرال ل خد ف نيعلبل ركل مرج ذحن م كيل لخدي هيلع

 ١ : نا اهتعمشا ىضر لفوث تدب ةقرومأن ع ميمتوجباو دوأدوبأ جرخ ١ انعم ىغر ةقرو ا ا
 [يقنرم ري نا هللا لم كم وغلا ف يل نذل ل وسوايتلاك ارد اردب ارغلمل لسو هيلع ىلص يبا ا
 | تيأرقدف تناكو ةديهشلاى مست تناكف ةداهشلا كقزري هللا ناف كتيب في رق لاقةداهش |

 ةرامأ ف تتاح ةغيطقباهامشف ليللا ارسال! امأقفةب راجواحلامالغت .ريداهتاٌم تأ أرقلا

 ةيسدازو رخ ” ا دجو نمهريغو قيريلاهجرخاوه ةديدملاب بواصم لوا اناكفايلصفامهيرماق رم إ

 ةديهشلا روزن اوقلطنا لوقي لاك لسو هيلعمثاا لص هللا لوسر قدص رمجلاقفهرخآآ |
 هللا ضر يدسالا ةصياونعهريغودمح ا مامالا جرخأ اك ددع هل ى غرو .ريدسالاةصباو# أ

 هتع هلأسا ناليقنم لاقفؤالاو ربلا نعل سو هيلعملا ا ىلص يبنلا ل اسال تق لاقهنع |
 مال اوربلا نع ينل است تقجلاق هنا لوسراي يفربخ !تلق هنع ينل أ ست تئجاجت كريح ا ةصياواي ا
 يفكاحاممالاوكردسملرشنأ ام بلا لسو هيلعملنا ىلص لاقف قحلاب كثمب يذلاو يا تلق ا
 نعيقهيبلاو يناريطلاجرخا »6 هدع هللا ىضرةش رن سدقاؤ سانلا هدع كاتفا ناو كسفن ١

 | هيلدا ىلص يبنلا لعمدق ةشرخ نب سيق نا لاق هدعمشلا غر ققتلاداي ز جلا نبدي زين يدهم ا

 | سيفاب سو هيلع هللا لص يبنلالاقف قلاب لوقا نا طوقا نم ءاجلام لعاعياب | لاقف سو |
 ا ايل هلناو سق باق مهعم قحاب لوقث نأ عيطتستال نمي دعب كيلي نا ارهدلا ك دمي نا ىسع ا

 سيق ناكو قوشب َُك ارضيال نذالسوميلعمتلا لس يبلا لاف هيلا تيفوالا «يش ىلعكميابأ | ١

 دب اوأدأي )يسعي أ

 | وهاد لا احكي ملا كارت نسمازسر وهل لطي كبح تشد لال ل لاقهلوسو ' ْ



 هلا طك يرتقا تيرتفا يذلا ا امو سيق لاق 5 1 يذلاو كوب اونا لاق ك اذ نمو لاق هلوسرةنسو

 بحاصب ينوتئا تبذك دق كن !مويلا نلعتل لاق معن لاقرشب كرضيال نا رت لاق هلوسر ىلعو
 دفع جرخأ »دنع هللا ضر ةناحي روب 9« تاق كلؤدنع سيق لاف لاق باذعلاب وباذعلا
 فيك هللاق لسو هيِعهّنذا ىلص هللا لوسر نا هنعهلا ىغ .ر ةناجي ريبانع يزيجلا عيب رلا نبأ
 نع ىعن دق سو هيلع هللأ لص هللا لوسر نأ لوقتف ةباداوريص موق ىلعرت موي ةناحي رابااب تنأ

 ال ارقأ اولاقف مهاهنف ةجاج د نوردصي موق ىلعرف اهيف تلزن يتلا ةي الاانل ًارقا نولوقيفالا اذه
 نباجرحا دعها ىر قمت !نب ورم هلوسروهلا قدص لاقهاهيف تل از يتلاةي الا
 يل لاقم لاق ةيواعمهيلطن يح قملا نب ورمج عم جرخ هدأ يلجبلا دادش نب ةعافر نع اسع
 يدي كرتشت 3 سنالا او نجلا نأ يفرعح أ سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر نا"يلئتاق موقلا نا ةءافراي
 اوزئحاف هوك ردأو هتمسف ةيحهتنت أوو هنعدوف ليخلا ةنعاتي أر ىتح هتي يح ماش ةعاقر لاق

 جرخأ 86 هنع هللا ىخر يتلا ”ينسنب عرقالا 96 مالاسال ايف ىدها س ارو! ناكقدسأر
 يبللا ”يِلع لحد لاق يشلا نش نب عرقالا نع قرط نم ركاسعنباو هدنمنباونكسلا نبا
 يف نرجاهتلو نيقبتل الكل اق يضرم نمت يم يف ال بسحا ال تلقف يغ .رم يف سو هيلعملأ ىلص
 أ رضنلا 96ةلمرلاب د نفذ دورمع ةف الح يف تاق نيطسلف ضرا نمةلمرلاب نع دتو توتو ءماشلا ضرأ

 || لاق لاق هيبا نع ل يبحر كنب دم نب ميحارب ارب ينت دحي دقاولا لاقل دعنا رتب ,راكلان با

 رضنلا لاقف لسو هيلع ىلصثا لوسرفاقلت هيلعاناامىلعل يفاو ةنارسجلاب راصالف كلذ انكمب م ملف هيلع سيعن نا دمت ىلعة ربه تداكن ا هي رن نحشو نيدح ىلا شرق عم تجرح ث راما نيرضنلا
 دبشا تلقفأعي رس تلبقاف هنبي و كنيي هنا لاححا امم نيتح موي تدراا هو اريح اذه لاق كيبل تلف
 هقعب يذلاوق لاق اتايتهدزمبللا سو هيلع هللا ىلص ل اقف هللا لوس .رادجم ناومشأ اللا هلأ الل نأ
 | عشاني تاق 3 قيمبلاو دع-نباهجرخا قحاب ةريصي ونيدلا يانايث رج يبلقن 51 قحلاب

 اة بيس ناكل اق هييا نع ناس ني نابا نعيفاربطلا جرخ' 9 هنع ها ضر شيلا
 ىلا ىتح ثابق ماقفانني دريغىل اوعدي جرخا دم ن اولاقف ءوتا برعلا نمال اجر نا ىشيللا يشانب

 هللا لوسرهل لاقف تهبيا مجواف ثابقاي سلجا هلىلاق هيلعلخدالف لسوهيلعمإ لمهن ل لوسر
 يذلاو ثابق ..لاقف هبا اوادمم توراهتك اب شي رقءاسن تجرخوا ملسوهيلعمنا ىلص
 يف سحم يش الا وهامو دحا ينم هععمامو يءاتغشهب تمزمزالويف اسل هب كرحت ام قحلاب كشعب

 «قملادب تثجام اوما لوسرا دهم نادهشاو هل كي رشال هدحومقلا الا هلاال نا دهشا سفن

 اددب نيكرشملا عمت دهش لوقي ينادكلا يشا نب ثابق ناكاولاق لاف يدقاولإرعيقييبلا

 ؤ

 برخأو



 مزهتأ نجل تمزهتاف لاجل او ليغ نمانم»نمةرتك وينبع يف دمت باححا ةلةلا ا نال يلد ا
 | رف مالا اذهل ثم تيأو اميسقن يف لوقال ياو هجو لك يف نيك شما ىل ار ظنا ينتي دقلف |
 ملو هيلع هللا ىلع هلا لو. ىلطتم» دقف مالسالا باق يف عقو دنا دعب ا |
 تلقف ءاسنلا ال ادن رفرعالا ذه لغم تي ًارامردب موي لئاقلا تناث ثايقاي يل ل اقف هيلعتمل عسف ||

 1 ءيشال | وهامو هب تهر ءزامو طقدح ىلا ينم جرخا٠ رمالا | كده ناودللالوسركنأ دهشأ 0

 !| ةيواعم 3 تلعاف مالسالا "يلع ضرعف هيلعهنا كعلطا اهيبن كلنا الولف يبسفن هب تثدح ا

 ١ هنعمل ىذر ىهدلاد. نب ءالعلا قي رط نم ىقييبأ لاو ده -نبا جرحأ 6 هنع للا ضر يشثدللا

 | اهرا مل رونو عاشو ءايصب سم |تعلطف كوبتي ملسوهيلعمللا ىلصهللا لوسر عم انك_لاق

 :| مويلا سعتلا ىرا يلام لب ؛ ربجأي لاقف ملسوهيلعهللا ىلص يبدلا ل ايريج قت اف ىغم اف هب تعاط

 | تاميفرالا ةي واعم نبقي واع.ناك اذ لاق ىغمابف هب تعاطاحرا لعام ةورونو ءايشب تعط

 أأ ةءارق رثكي ناكل اقكالذت فو لاق هيلع نوأصي الفل نيعي هيلا هلل! تعبف مويلاةني دملاب
 يلصتف ضراللا كل ضبقأ ناثأل لبف هدوعقوهمايقوهاشمم يفورابنلاو ليللاب دحأ هلناوهلق

 ا ىلعي وب او ةنوع”ىل نب , ءاطعرعرخ | أ هجو نم يقهيمأ ااودعس نباهجرخ اوه هيلع ىل دو عت :لاقدلع

 : بف اىفزملاة ب واع نب ةي واع تام داب لاقف لي ربج ءاجظفلب هنعدتلا ىفر سأ كى

 أ[ هريرس هل عفرو تعض هتالا ةكأ الو ةرجم نم قب لف هيحاتج برضع هن لاق هيلع يلصتنا
 ٍ تلق_لا كلم فل نوعب سفص لك فدك الملا ن هنأفص هئلخو و رع ىل دف هي اا رظن ىتح

 || ايئاجوايهاذو ادعاقوائاقاع رقي دحا هل وه لق هب لاق هللا نم ةلزنملا هله لان مسلي ربجاي
 || نعيقبيبلاو قاما نبا جرخلا ل6 هنعهللا ىفر يعجشال كلا نت فوع ع لاح لك ىلعو

 ٠ مموموقب تررش رم وركب اب ١ت تبصق لل-الاسلا تاذةوزغ يب تنك لاق يعجشال 'كلام نب فوع

 || اهنميفوطعت ملت لقف ارزاج !هرما تنك و اموعسقي وي ع ندر قير م امورك دق دوزج ىلع ا
 أ انمطاف ينامكما ىلا هيلش اريشعاهنم تذخاواهت زخم ممن اي اق متيي ام سقان ا ىلع اريش

 انعرعل! نيح تنسحأ |ءالاقفا.بتريخاف فوعاي معللا ادهش ىلا رمجو ركب وب لاقفانكاو

 هللا لوسر ىلعمداق لوأ تنكس انلا لفق الف هنم امهنوطب يفام_ م ًاياقتياماق مث ع اذه

 ايش كلذ ىلع ٍيفدزي ملو روزحلا يبحاص لاق معت تلق فوع .لاقق لسو هيلع مثلا ىلص

 ىرضغلا ةديزم نع تهيبلاو ىلعي وبا جرخا 96 مهنع هللا ىخر سيقلا دبع دفو ع
 ريخمم بكر انبهنم يلع علطيس ممل لاقذا هباصصا ثدحي ملسو هلع ا ىلص ىبنلااهيب لاق
 * سيقلا دبع ىنب نءاولاق موقلا نم لاقف ابك اررشع ةثالث ' لذ موه هجوتفرمج ماقف قرشملا لها
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 ا نعي دبعلاع الا نب رئعجاد ديلان دح لاقدمم نب نيسح قب رط نمنيهاش نبا جرت.

 | سيقلا ديع جشناجتالا ناكاولاق سيلا دهبعن مرفت يفكالامنية دي زمو سابعلا نب رافت
 نيب ةقدصلا لك ايالوةيدملا لك ايةكمب جرخياييز ناءريخا فاما قلف نيرا دب بهارإ اقيدص
 يتلف ةرجعلا ماعةكم ىق اف هلخ ا نب أ حتاللا ثعبف بهارلا تامه ناي حالا ىلع ءربظي ةمالع هيفعك" |

 مسبأ ارقاودمل-!لسو هيلعمكنا ىلص يبنلا هلعو ملساف ةمالءلا صح ى.ًرو- لسو هيلعمتنا ىلصييبنلا
 جرخ مانيح همالسا متكو جالا لساف جتال اربخاو مجرم السال !ىلا كلاخ عدا هل لاقو كلم ر
 لاقفاهحبص يناومدق يتلاةمليللا يف ل سوديلع هناا ىلص يبدلا جر ةئيدملام دقوالررشعةثس يف

 ا رفتيف سدقلا دبع جت مدقف ةمالعمهبحاصل مالسالا ىلعاوهركيمل قرشملا لبق نم بكرنييت أيل
 : رطظنيلسو هيلعهنلا ىلص ينلاناةورع نعدعسنباجرخاو *مهعفلاماعمهمودق ناكوهموق نم

 ا! ىلع اوهركيل قرشلل نم.بكر نيت أيل .فاقف سيلا دبعدفو مدقتليل ةحويبص قمالا ىلا
 || ينول اب اليتوتا سيقلا دبعلرفغا مهل! ةمالعمهبحاصب دازل اونفاو باكرلااوضنادق مالسال
 ا هللالوسرو جالا فوعنيهللادبع مهمس أو الجر نيرشع اوال قرشملا لهأ ريح مالام

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مملأسو مهيلع إف هيلع اوبس دما يف.لسو هيلعهلث !ىلص
 'أ هللالوسر هيلا رظنفايمد الجرن اكو هللا لوسر ايانا لاقف جيثالا فوع نبهللادبع كيا
 هي رغصا ىلا لحرلا نم جانحي امنا لاجرلا كوسم يف تتسيال هنا_اقه سو هيلع هللا ىلص
 لاق هللا امهبحي 12 راتلصخ كيف ممسو هيلع ها ىلص هللا لوسر لاقف هبلقو هباسل

 * هيلع تليج لب لاق هيلع تلبجما تدح ءيشلاق ةانالاو ملا لاق ايه امو هنا دبع
 | هللا لوسر ىلع اومدق رجم لها نم سيقلا دبع دف ترا سا نع ماخلا جرخاو
 ناولا ”طحاذك اهتوعدت ةرمتكك ل اقف مهيلعل بقا ذأ هدنعدوعق مها هيبف لسوهيلع هلثا ىلص

 ,| امرجم فوج ي تدلو تنك هللاوهنثا لوسراي ياو تناديلاب موقلا نمل حر هل لاقف مج! عرمت
 أ قنميل تعفر يضر نا لسو هيلع هللا ىلص لاقف هللا لوسر كنا دهشا ةعاسلا كنم لعاب تنك
 *هيف ءاواالو ءادلاب هذي ىربلا متارق ريغ اهاصقا ىلا اهانوا رمت رظنف"يلاّتدعق

 ..| هللا لوسراي جالا لاق لوقي ىسسيقلا ديعدفو ضعب ععمدنا دايعزب باهش نعدمحا جرخاو
 اننوطب تمظعوانناولا تجمع ةبرشالا هذه برشن مل اذا اناوةمحوةليقت ضرا انضرانا |

 هذه لثم فكل تصحر ناجشااي لسوهيلممّش ا ىلص لاقف هفكب ًامواو ذه لثم يفانل صخرف
 أ مددحا لق اذا ىتجدنم تعا ىنعيامبطسب وهي دبي جرفو م ذه لثم يف تب رشا ذكه هغكي لاقو
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 ا



 تس سس

 هللا لوسر نماهتمعم ا ثراخلا لاقف مهم أ ارم يف هب لثمت رعشلا نم تسيب يف مب ارشيف هقاس 0
 مسوهيلعهّللا لص هيبتل هلااهادب ادقو ةبرضلا طغاويب وث لدسا تعج لسوفيلع هللا ىلص
 قاايارعاالجرنا ىضلاري دك عىفاربطلاو قييبلاوةع زخ نبا جرخا 86 يبا عت يلارعا ل
 لدعلا لوقت :لاقفرانلا نميف داي وةنجلا نمينبرقي لم يفربخ !لاقف :ملوهيلعدللا ىلص يبنلا
 لضفلا ىطعأ نا ميطتسا امو ةعاس لكل دعلا لوقا نا عيل سال هاو لاق لضفلا ىطعتو

 ىلارظناف لاق عن لاق لب ؛نمشلل لبف لاق ةدي دشاضي ! هذه لاق مالا لا ىشفتو ماعطلا مطتف لأق
 كالييال كاملف مهقساع ايغاللا ءاملا نوب رشي ال تسب لها ىلا دمع 2 ةياقسو كالبا نم ريعب

 أ هريعب كلهالوهًواقس قرنا اشيفارعالا قلطناف ةنجلا كلل بحت ىتح ك اق س مرخخب الو كريعب

 ٠ لسرع ثيدحلاف يعبات اريدك نا الا ميصلا ةأورهتاوريرذنملالاق ٠ اديهش لتقىتح

 | ىموم نع ميعنوب او ىقبيبلا جرخا ع لسا قفانم د لوصوم دحأش هلو يطويسلا ظفاخا ىلاق
 || ةنيدلابرق _:ناكالف قلطصملا يب ؛ةدزغ نم مدق لو هيلع هن ىل إم يبتلا نا ةورعو ة يقع نبأ

 تومل يرلا هذه تشعب ملسوهيلعمش ا ىلص هللا ل اوسر لاقت بك ارلانفدت داكن جي رت جاع
 نب دي ز نيةعافر وهو يأ نيققانملا ءاظعنمميظعتامدق وهاذا ةئيدملا انمدقالف قفانم

 هللا لص هللا_لوسرةلحار تدقفو مربظ سانلا عمجل راهنلا رخأ آي رلا تنكسوتوباتلا
 1 1 نيقفانملا نم لجرلاقم اهنوسقللا لاجرلا اطوعس لالا لميب نم مسو هيلع
 اق مث هتلحار ناكبمللا هن دجالفا ةقانلان أ تنم ظعا وه ام انتدعيل اد نأ راصنالا

 / هعيدح هثدح دقت ادجوف تي دخلا عسسل لسوديلع هللا ىلص هنا لو بل دم مهكر تو قمانملا

 ْ ةقان تلضنا تم تيظانل نم الجر نأ عيسي قداملاو سو هيلع هللا ىلص هلأ لوسرلاقف

 | يودتلالاب غلا عي الوأ هناك“ ينريحا هللا و هتقان نك هللا دب دي الدأ لاقو هل هلئأ لوسر ||

 ا | ىتحاعير 5 قئفادملا لبقاواهبا ؤاجلاهيلا اودمحت ةرجشل اهمامز قلعت دقو يكل باقملا بعشلا يف
 لهمتاب دشنال اقف مهنمدح سولج ماذا لاقاممهدنع لاقنيذلا رفدلاى لا

 ْ تدجويناف لاقدعب اذه اهلج 0 01 0 يدار ادهم كتمدحا قا
 || كويت ةورغيف كالذ وحن عقوو هللا لوسرهنا دهشاه هن أشنمكت فاتك أو يشي دح دنع
 ٍ لاجر ينربخا لاق ةداتقنب رم "نب مداع نع قاما نبا قي رط نم ميعنوباو يقبيبلا جرخأ

 ا

ْ 
 نملجر لاقف كوبت موي تلض سو هيلءهشنا لص هللا لوسر ةقان نأ راصنالا ىتعي يموق نم

 نيايردي الو ءاسلا ربخ مريخ م يدنا زي دم س لأ هقافن اًثورعم ناك :نريقف ةفانملا

 )| دمج اذهل اقالجر نا رز ني ةراع ءدتعو و هيلدا لها لوسر لاقف هتقان



 هللا يناع ام الا عا امهثاو يناو هتقان ريا يرديال وهو 'اهسلا سحاب كريخي و يبن هنا مربخي 1
 اهب اًواججل اوقلطناف اهءامزب ةرجشلا اهتسيح- دق !ذك بعش نم يداولاب يتاهيلعهتنا ينل د دقو

 ناكل جر لاقف لجرلا ربخ نم لس هيلعمّنلاىلص هللا لوسر لاقايعمبتدخ هلحر ىلا ةرامع عجررف
 6 هدعهلا !ىيغر دي وس نب ترام 96 يق اتنأ لق ةلاقملا هذههللاو دانا لاقانا ةراع ل حر يف |

 ايا ادايز لتق دق تماصلا نبدي وس ناكل اقهخويش نع يدقاولا قي رط نمدعس نبا ججرخا |
 هللا بوسرمدق ايلف مالسالا ليقكلذودلتقمدي وسب ردجملا رفطمابيف اوقنلاةعقويف ردجت |
 تراخلا لعشل اردبادهشو دايز نبردجو ديوس نبتراملا اةنيدملا سوهياع هللا ىلص /

 || تراخلا هانا ةلوجلا كلت نولسملا لاجو دحاموي ناك الف هيلع ردقي الد هي اب هلتقي ار دج بلطي ظ
 لي ريج هانا دسالا ءارتح رمل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجررالف هقنع برضف هفاخ نم ]

 هلا ىلص هللا لوسر بكر فهلتقي نأ هرماوةليغ داب ز ني ردع لدقدي وس نب تيراحلا نأ هربخاف
 | راجالا هب تمع#و دب ىلصق ءايقدجت# لح دق راح موي يف مويلا كلذ يف ءايقىلا |سوهيلع |!

 يف ديوس نب تراخلا ملط ىت> مويلا كل ذ يثوةعاسلا كلت يف هنايتا اوركناوهيلءلسق تءاحخل ]
 ١ نب تراحلا مدق لاقف ةدعاس نبي وعاعد سو هيلعهلثأ ىلص هننا لو سرد اراذق ةسروم ةندلم ْ

 اموهتلتق هللاودق تراملا لاقف ةليغهلتق هءاف داي زنب ردجت هةنع برصاف دجملا باب ىلادي وس
 ٍ ىلا هيف تلكو ساو نااديشلا نمي هدكلو هيفابأيترأ الومالاسالا نع اءوجر مايا يلتق ناك"

 موصاو هتب دجرخاو هب تامحامم هلوسرو هنا ىلا بوتا يف اويبسفن ا
 || ةبقر قتعاو نعب اتتم نم رهش

 أ ناسح لاقد هقدع برش هم دقع هقنع برضاف < وعاي همدق !اق مالك ب عوتسا !ذاىتح

 لي ربجيب أرتغم كمي و تنك ما موا مون 10م ةدس قراحاي ا

 لويجم ضرالا ءاصو يف ةرغت  هلتقث نيحداي ز نباي فيكما ٠
 عماسلاج تنك اق هنعلا يضر سنا 2ع ميسون اويقبيبلا جرح 26 يعقثو يراصنا 9ك |
 الاقف فيقث نملجرو راصنالا نم لجر قاف يل ادجسم يف لسو هيلعهلثا ىلص هللالوسر |
 ناوتاعف هنع ينال أت اه اكريح ااتئش نا لسوديلع هللا ىلص لاق كلل أسن هللا لوسراي كادثج |
 يفقتلل ملسوهيلء هنا ىلص لاقفاما ا ددزن هلا لوسراي انربحاالاق ينال أستو تكسان ا ايْكَش '
 رم كلسغ نعو كمايص نعود دوجمسو كعوكر نعو ليطلب كتالص نعل است تعج ١

 0 هيفكلل امو قيتعلا تيبلا مارت كتيب نم كجورخ.نع لأست تج يراصنالا لاقوةبانجلا |
 ١ كتقمب يذلاوالاق راما كيمرو تديلاب,كفاوطو كسار كقلحو تاقرعي كفوقو _ : رعو ٠

 أ! امهنع هللا يمر رمع نبا ثيدح د رم هوحت دروو هدع كل أن ادثج يذلل هنا قحلاب



 ا ع
 نصحني ةعييع نذأتسالاق ةورعنع يعنوباو قييبلا جرخ ل6 ىرازفلا نصح نب ةنييع

 لاقفدل ذاق مهيدهيهلا نا لمل مهلك ف ئاطلا لهايق أينا لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسو |
 ةعنمو ازعبرعلا ندجت ثداحهب ثدحوا هللاب مسقاو ديبعلا نم لذا نفل هللاو كتاكمياوكسق
 هللاقف عجر مٌمرجشلاهذهمطق يلع نرثاكتيالو يدياب اوطعت نا اياوتصحباوكسقف
 مهترذحو هيلا مهتوعدومالسالاب مهترماومهتلكل اق مل تلقاذام سو هيلعهنا ا ىلص هللا لوسو
 ىلا بوتا هللا لوسراي تقدص لاقفا فكو ا ذك ملت لق لب تب ذك لاق ةدجا ىلع مهتلادو رانلا
 نبا جرخا ل6 كلذدمب اواتقف شي رقوافك نمةعاج لدقي ملسو لعمل ىلص هرايحا لي هللا
 اميرق تي أرام رثك امص اعلا نب ورم نب هللا دبعل تلق لاق ةورع نع يعنوب او قهيبلاو قاحتما
 عقجا دقو مهتي ا ردقت لاقف هتوا دع نم» هربظت تناك ايف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تباصأ

 هفس هيلءانريص لثماني راماولاقو لسو هيلعهّثا ىلص هنا لوسراوركَذ ذف اموي رححلا يمهفارشأ
 يف ماهييف يظع رمأ ىطهنمانربصو ادتملا ب سواننعامج قرفو اتنيدب اعوان ءاب !تشوانمالحا
 تييلاب افئاط مهب رم منكرلا لتسا ىتح ىشمب لبقافلسو هيلع هللا ىلصهنثا لوسر علط كلذ
 ةيناثلا مهب رم الث ىف سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر هجوب كلذ تفرعف لوقلا ضعبب هوزمتن
 شي رقرشعماي نومعسأ ا لاق ٌفقوفاهلش ع هوزمنف ةتلاتلارم م ىهق هيجو يف هتفرعف اهلشج هوزمش

 عاف كوالا لجر نم مهنم اهىتحهتلكم وقلا تذخاف جيدلاب متشج دقل هديب يف يذلاواما |'

 لوقيل هنأ ىتح لوقلا نم دجياهزرسحاب هؤفريل كلذ لبق أطو هيف دا نا ىتح عقاورئاط د سأو
 رم نب هللا دبع نغرخس أهجو نم يعنوب أ هجرحاو*لوهج تنأ اف ادشارمساقلا ايا ايفرصنا

 لاقف جي دلابال اكئاتلسرا ام هلوقدعب هيدو ص أعلا نب ورمت نع نسح هجو نماميا هجرحاو
 ةدلط نعرازبلا جرخ- او مهنم تنا ىلسو هيلعدناا ىلص يبنلاهل لاقعالو هج تنك ؟مدهتاي لوجوبأ |

 هللا ىلص هللا لوسر لبقاف لهج وب امهيف ةيعكلا لوح نيكرشملا نمرفن ناكل اقهللا ديبعن يل |
 ىلا ترظندقلو ةملكي ملكتي مهنمدحا اهفاوسرففهوجولا تحبق لاقف هيلع فقوف سو هيلع ||
 او هيلع هللا لصف لوسيوواتع كلسم لوقي و لسو هيلعممل | ىلص هنأ !لوسر ىلارذ عي لهجويفلا |
 هللا سو هيلعهللا ىلص لاقف كلذ ىلع ردقثتنا لهجوب اقف مككتفا ىتح مدع كسملال لوقي |
 ام رثكأ لاقنافعنب اع نعناؤعنب ورم ىنئ دحةورع قب رط نم يعنوبا جرخاو ملتقي |
 ةثالث رجحلايفو تييلاب فوطي امويهتي أر ينا سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر نم شي رق تلاق ١
 كلذ قرعف ءركيأم ضعبهوععما مها ذاحالف فلخ نب ةيماو لهجوب او طيمم يب !نب ةبثع سولج أ

 هللاواما لاقف مقوف كلانلاويفاثلا طوشلا ينال ذاومتصو لسو هيلع ىلص هلثالوسرهجو يف ا
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 سيسبب هيما0##

 ١ دعتري لكف إهذخا دقوال الجرم مامهئااوف نائعل اق الجاعهباقع كب هللا لحي تح نوهتنت ال
 ْ نيذلا ءالٌؤه نادني درصانو هتلك متمو هني دربظم هللا نافاورشب [لاقف هادعيتومتبي ىلا فرصتام |

 | هريغو لمح يع" يفو*اني دياب هلل مهحبذمهتي ًاردقا هللاوف الجاع كي دياب هنلاجي ذي نمت نورت |
 ١ نالف عرصم اذهل اقو نيكرشملالاتق لبق ردبموي ماق ملسوهيلعمللا ىلص هلا لوسر برأ

 ا ىلا اريشما دحاو ا دحاو رك د واهيلعم دي عضوو نالف عرصما ذهل اق ضرال ا ىلع هديعضوو |
 *ملسو هيلع هنأ ىلص هيلا راشا يذلا هعضوم مهتمدحا زواجت ام كلذك اوعرصف مهعراصم أ[

 مل ناك هوعيطتمل نا كنا معزي ادمج نا ليجوب | لاق لاقهنع هللا ىضر رب اج نع ميعن وبأجرخأو |
 موي هيلا رظنالع يدل كلذ نم تناوك اذ لوقا انافلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف حبذهنم
 | | قي رط نم ميعنوب او قييبلاو؟اخلاو دمحا جرخاو# ينت دعوام يل تزجت ا دقمبلا !لاقالوتقءردب

1 

 أ

 ْ د#ترماذا اولاقدر حلا يشي رق وكر شم عمتجا تلاق اهنعهلث|ىضر ةملاد نع سايع نبأ
 ١ ةيعاي لاقت هكعللذ تركشا :ريح افاهعأ ىلع تلخ ده م تمعسشفةب مش مهم دحأو لك ه برض مهيلع |

 ١ مهناقذا تطقسو عراصبا اوغلو اذوهاهاولاقءوأر الق دحسملا مهيلع ل حدف جرح مت ىتكسا
 ا لعماقا ىتح ليقاف مهن«لجردهيلا قيم وارصب هيلا اوعهري لهمهسلاجم تيس اودقعو مرو دص يف

 | نم مهنمالجرباص' امثدوجولا تهاش لاق موحم اهبىءرف بارتلا رمةصبق ذحام مهسر |:
 | قاحسا نسانعليئا سأ قيراط م ءهيبلاجرحاو# ارفاكر دب موي لتقال :ةاسحا ملا كلذ |

 ا مكيبن اذه ليجوب !لاقهن ا لاحايهو نأيفسيفاو ليج يبا ىلع لو هيلع هللا ىلص يبنلارملاق |
 ١ نممالغ جرحي نأ تبجي لهجوب ' لاقف يبانم نوكي نأ بج و نايعسوب ا لاقم فادمد ع ينبأي

 ا هلوسرو لاق ناينساب ! اي ساامأ لاقم هاتان عمسي ملسو هلع هللا ىلص هنا لوسرو خوي نيب ا

 أ
' 

1 

 اا ريتك نيكبتلو >ايلق كسا هلئاوع كحل اابااي تنااماو لص الل تيمح كلئكلو تب هغاأأ

 هيلعهللا ىلص ىلا نا سنارع قييباودو'دون وم جرحاو# كتوبن نم يح! نبا يف دعتامسشي [:
 1 نال خرصم اذهو ضرال ا ىلع حاشي عضووا دغدقا ءات نا نالدعرصما ذهردب ذليل لاق سو .

 ؛ ضرال | ىلع هدي عضو دغ لنا ءاش نأ ناللد عر ما ذهو ضرال أ ىلعم دي عضوو  دغ هناا ءاشنأ

 1 بلقلا يفاوقلا# اهيلق تروعرسصي اولعج دودخللا كالت !'يطخا ام ىملاب هغمب يذلاوف

 ب ر دعو أهمتدجو لهن الفري ن انقأي و ناافن؛نالفاي لاقف لسو هيلعمنا لص يبنلا ءاجو
 متنا ام_لاقفابيدحاوراال اداسجا كت اهنا لوسراياولاق اقحيإ ريف دعوام تدجويفاف اقح

 | نع ةبقعنب ىسوم قي رام نم. زصبلا جرخا و يلعاو دري نا نوعيطتسي ال مهنكلو مهتم ععماب ا دع ِ 1 ِ -. 50 - . :
 ,| ىلا جور يف هباعص !راشتسا ا [سوديلعهئناولص يبنلا ناريبزلا ن.ةورع قيرط نمو بابشنبأ

/ 
1 



 || دوعسم نبا رع ميعنوب ١ جرخاو»*موقلا عراصم تي ار دق يئافدن مساع اوريس لاقردب
 ءادعاي كن أك لاف ردب موينيكر شما ىلا سو هيلعهقاا ىلص هللا لوس ررظنا لاق هدع هللا ىضر
 هنعمّتأ يضرووعسنب !نعيتييبلاو يراخيلا جرخ اود* نولتقن ليلا نم ءارجخلا علضلاهذببمتلا

 | ماشلا ىلا قلطبا اذا ةيما ناكو ناوفص نب ف اخ نس ةيمأ ىلع لزنفارقعم ذاعم نب دعس قلطن لاق
 تقلطن ا سانلا لفغو راهتلا فصتنا اذا ىتد رظتنا دعس ةيما لاقف دعس ىلع لز. ةديدملاب رش
 نبدعسلاقف ةبمكلاب فوطي يذلا !ذهنم لاقف لهجوب !هاتاذ' فوطي دعساهيبف لاق تفطف

 أ ةيما_لاقفايح الع هيباصصاوا دمج يو ادقواتم !ةمكلاي فوطنا لوجوب'لاقف دعسان اذامم ا
 نا ينتعن«نثل هللاو دعس هل لاقف يداولا اذه لها ديس هناف ممل ايلا ىلع كتوص عفرتال دعس |
 | هعكسي و كتوص مقوت ال دعسا لوقي ةيما لعجنم الاب كرك كيلعنعطقال تدبلابفوطا |
 | لاق يابا لاق كلتاقدنا عزي ملسوهيلعمقا يلص ادهم تمعميفاو كتم انعد لأ ةف دعس بضقف ْ

 ' تلاقيبرثيلا يا لاقامنيلعناملاقف هنأ مما ىلا عجره تحي داكق دهم بذكيام هل اولاقمن |

 ,| ءاجو ردبل اوجرخا له دهم بذكيامهلاوف تلاق ىلتاقدما زيا دهس عمنا ع .زلاق_لاقامو |
 'أ ليجوب !لاقف جرحا ال نا يفادهلاةيبرتيلا كوح !كال لاقام تلءاماهت أرعادل تلاق جرصلا
 : دنس ميعنوب أ جرح وج لتقف موعم راس نوهوي وا موي انعم رسف يد ,اولا لها ف ارش 3 !نمكنا

 ا هماعط ىلا سو هيلع ا ىلص يب دلا اعدط يعمي !نببأ نا نعمت اخر سايعنب ا | نع ممرمعص

 1 همالف هل ليلخ هيقلف كاذب دبشف هل !لوسريفاوهلاالا هلال نادهشن :ىتح لك بانا املاقف

 | دزي لع ل عنق هوجو يف قزبت هسلجم يه أنا لاق ينم شد رق رودص'ىري املاقنكلذ ىلع

 | كقنع برضا ةكم لا بج نم اجر اخ كت دجو نا لاقو ههجوس“ نأ ىلع !سو هيا عمن أ ىلص ىبتلا
 يقدحو را لعرلا اذهيف دعوادق لاقو جرحي ناىلا هبات جرحو ردي موي ناك ااماربص
 أ ترط مي رغأ تناكواو كردي الر محا ل كللاولاةفاربص ودع برضي نا ةكم لابج نماحر اح
 هللا ىلح ىبتلا برضفاريسا ذحاف ضرال سد دج يف هل هي لحو نوكر شملا مهام مهعم جرفت

 : لري ديع سنع بأ عشنع نع ةبقع نب ىمر ٠ قي رط نم قييبلا جرحاو# أربص هقنع سود يلع
 ْ نم !ةرفموي لك" اهقلعا اسرقل يدنعنا هللاو ىدتفا نيح لاق فالح نب هيب ناكلاق بيسملا

 : ليقاف هللا ءا نادل وأ نأ لب اقف لسو هيلعهنثا ىلص هلاالوسر تقليف دمع اهيلعنلتقالو ةرذ ا

 هللا لص هللا بلوسر ىلع له دماج نأ توجنال لوقي كلت هس .رةىلع ديدخلا يفاعنقم؛ يأ ا

 | ينمو انملاجرهل ضرتعاف بج أ نيديعسلاق ةبقعنيىسوملاقدلتق ديري لسو هيلع '

 | نييياةوقرت لسوهيلعهتاىلسدلا لوسدرصب اوهقيرطالاغ سميع يلس لوس عرماف ||



 لاقموهتنعطخم جر يلو هسرف نع عقوفقب ب هنعطف عردلاوةضيلاةباسةجرف نم فلخ '

 ىَرَهَلل ان ركصاَو مَ ْذِإَتِمَر امَو لزن كلذ قف هعالضا نماملضرسكق ديعس ا

 هللا لص هللا لوسر لوق ملك ذ دف سدو هامنا كعزجااماولاقفروتلار اوح.روخيوهو هباحصص ا ءاناف |
 نوعها اوتامز اجلا يذ لهاب يب يدل: اذه ناك ولهديب يسفن يذلاولاقمتايبا لتقا انا سوهيلع |(

 باهشنب !نعرفاسمإ دلاخ نب ن:-رلا ديعاصي اهاورو قييبلا لاق كم م دقي نأ لبق يبا تاف

 ييوبلاجرخام ميعنوب اودع نبا قي رطلا اذه نمدجرخاو يطويسلا لاق بيسملا نب ديعس نع
 ا جرخاو*ةياآل ! لوزيالو هعالضأ م املض رك ركب دمي الا نية درع نع ينوب

 : سويلم لس يلا كدا فلح نب ةيجلأ ن نايردرلا رك لاق قاحسانبا قيرط نم قييبلا ٍ
 اله هوعد اقدام لجر هيلع فطعي هللا لوسر اي مولا لاقف توجت نأ توجنال دمتاب لوقي وهو :

 '| يلرك ذك موقلا ضعب لاق ةيملانب ثراخلانمةب رحل لسو هيلا لصد لكسر لوانتاند ٍ

 : كي هنعطم لقت سام مضنتنأاذ ذاريعيلا رهظ نع ءارعشلارياطن هنعادرب ءاطت ةضافتنا اهب ضفتناف ا

 !| هيفو مسقمنب رمعم نعاهنم قرط نم يمنوبا هحرحاوءارا رم هسرم نع اهم هأأ دن ةدعطهقدع ||
 لوقي رم ربا ناكويدقاولا لاق« هلقا ان'لاقدق سبلا ينلتقل هقي رب الا يبصيملواهنناو لاقف |

 ْ اهتببف يله أت راد اذا ليللا نم ع وهدعب عبار نطيب ريسالا لا غادي باح نب فات -
 |١ لق اذهنامهقستال  لوقي لح و اؤاوشطعلا هي 2 مذتجي ة الس يقاهنم جركي لحد أ

 | تطتضرألا ران لسوهيلع ملا ىلسهرابسا 86 ف احب ةيبااذهاسوهيلع ها 0 ْ

 || ع ةيقع نب ىموم قب راح ميعوبأو قووبلا جرخ ال6 ريحا اك رحال روف شدي رق ةفيبحل ١
 دج اودهجلا نيطسملا غلي يح اوك امدش ا نيط لسا عاودعشا نيك رشملا نأ لاف يرعزلا |

 | اولتقي نأ شي رق تع جاو مايا همارك مهغلب و يشاحنلا ىلا نولسلا رجاه تريح * ايلا مهيلع ٍ
 | اولح دي نامعرءاو ب لطملا دبع ين عمج موقلا بلاطوي أى ًاراذفةين الع ءملسو هيلعهللا لصدملا لوسو ا

 0 أوعمتجاهدلتق اودأر را نمت هوعني و مهيعش سو هيلع ىلص هلا لوسر ا

 ال ناعما اوع حاف اوعتج !لسو هيلعمشا ىلصهللا بكور اوعنم دق موقلا نأ شي رق تفرعال |
 | مكن قاوبتكو سو ديلعملا ىلص هللا لوسرا واسم ىتح مهتود ؛اداس ديالو مرعي ايالو وسلا 1

 | مشاه ونب تبل لتقل هوملسي ىتح الص أ دبا مشاه ينب نم اوابقيال نأ قيتأومو ادوهعو ةفيمضص
 ةكمم دقي اماعمط اوكرتي لف قاوسال مهتعاومطقو دهجلاو ءالبلايلعدتشاو_تيئستاالث |

 | وس 3 ار ناك ور تافهيلاموردابال اعيبمالو ا



 محلا ًاوعطق دق مهنا 1و ارو مشاه ينب نم ءاسن مهتدأو دق شيرف رم مءاوس لاجرو ىصق ينب

 ثمعب وهتمو ءاريلاو ردغلا نم هيلع اودهاعت امضقن ىلع مهتليأ نم هر ع |مقجاو قحاب اوهنتسا و

 تديلا فقس يف ةقلعم تناكو قاثيمو دهع نماهيف ناك أم لكَ تس ةضّرألا موتي لعمل

 هلوسر هلثا ملطاو محرةميطق وأ لظوأ كرشنمابيفناكأمّقب وده-الا اهيفهن امساك رتن إف |

 ال بلاطوبأ لاقف باط يال لسو هيلع ىلس قا لوسرشللذز 5 ذف مهتغيحصب مص يذلا ىلع |
 نم لفاح وهو دهسملا ىلا ىتح ىلطملا دبع ىنب نم ةباصعب يشع يشي قلطناف ينعب ذك ام بقاوثلاو ا

 مومن الملا ةرش نما اوجيرح مهأ اونظو كلل ذاوركتا مهتعارجج ني دماع#و رالف شيرق |
 ارتافكت اهركذنإ كتيب روما تثددح دق_فاقف بلاطوب اماكتف سو هيلع هللا ىلص هلال وسر ||
 كيس اورظني نا ةيتخ كلذ لاقام اوولص كتبي وانخيب نوكي نا هلعلف اهيلعمت دحاعت يتلا كتف يصصت |
 وهيل هدأ للص هللا لوس .رنانوكشيال اهبن وجم“. مفيحصتاوتاف اهباوت ًاينالبق ةفيصصلا |

 يا نانا ف صن هيف كل ارم كيطعال تيتا اعابلاطوبا لاقف مهني اهوعضوف مهلا عوفدم ٍْ
 كرتو اهيفدل وه مسا لك او كيدي ايف يتلا ةفيصعلا هذه نم ”ىرب هللا ن !ينب ذكي ل وينربخ ادق |

 ا تاق يخ نبا لاق يذلا تيدحلا ناكَناف ملظلاب انياعكرهاطتوانابا تميطقو كرد غاهيف ا
 متلتقف كيلا هانعدد ةالطاب هلاق يذلا نأكن اوانرخأ ادع نم تو ىتحادب سيال هئاوفاوقيف أف

 مو هيلع هلؤص قودصملا قداسلا ودحر ةفيمتل وحتفث] وقن ي يذلابادضردقاوا اقم يقساوا :

 لاقف كبحاص نمارحسالا طقاذه ناك ن أ هثاواولاة لاق يدلك ي رقاهت ًاراظفاهربحريخادق [
 نم هيلع متعسجا يدلا نا لس ادادابريغرلا اوبذكلاب ىلوأن بطلا ديعينين مرفنلا كغلوأ
 '| مكيديايف ينو مكتفي“ دفتر حتلا ىلع متهم دج ا كا الولورصخلا تيل ىلاب رق تميل

 ٠ رفنلا كل ذدنع لاق ماما ةرنعا ريباك اموسا نماهي هناك امها س

 هطهرو سو هيلعدللا ىلص يتلا جرحو ةفيعصلا هذهنمءارب نحن يصق ينب و 0

 نب اي ركز نعمساقلا نب كدا ينتدحر من بدمان أبنا دعس نبأ لاقو+ ساتلا اوطل احوأوش اعف
 هيبنمنلا عملا --ك.زيفس تالث تضمو ةفيحصلات تك املاشي رقنأ شب رق نمت -نعورمح

 امىقب و لظواروج نماهيفناك امتلك دقةضرالا نأو م عتفيحم ” سعأ ىلع سو هيلع هنن أ ىلص

 نبا ىنب ذك امهقلاو ل اقف بلاط ينال ملسو هيلع هللا ىلصهّللا لوسر كلذ رك ذفهللارك ةنماهيف ناك

 سو هيلع ىلص هللا لوسر لاق اك تدجوف ةفيصصلاب * "يخ عربخ أف شي رق ىلا جرخ مثطق يحأ

 سبنو رصحنم ىلع شي رق رشعماي بلاط وبا لاقف م هسؤر ىلع اوسكتو موقلا يديأ يف طقشف د
 7 سابع _ببا نع دعس نبأ جرخاو*ةءاسالاوةعيطقلاو لظلاب ىلوأ مكنا نيبتورمالا ناب دقو. ١
 1 كسل ع سا سا اا اا



 مطم نب :,, ريبج نب ناملس يا نب ناثعو ماش نب نمحرلا دبع ني ركب يف 'وةداتقنب رماع نب مصاعو
 ٍ ربك مهايادمارك او دباس اورفسجي ينشاجنلا لمفاشي رق خلب ا اولاق ضعب يف مهضعي ثي دح لخد
 | بتك يذلا ناكورعوطلاخيالوموعي ايبالو عوكانيال نا مشاه ينب ىلعاباتك اوبتكومهملعكللذ
 1 ىب اورصحو ةيمكلا فوج يف ةفرصلا اوقلعو مدي تلشف ىرد ملا ةمرك نب روصنم ةغيحصلا

 ا | لسوهيلعمشا لسد لو رأت نيح نم عيسقنسو .رما_تالهتليل بلاط يب !بعشيف مشاه

 1 نم لاقف دهجلا امهغلب تح مسوع ىلا مسومن مالا نوجر ميال اوناكف ةراملاوةريملامهعاومطقو ا

 | ملطا 2 نيدس تال يبتلي اوماقاف ةمركع نب روص:م باص! اماورظنا شي رقنمكلذم ءاس

 1 فكن.اهيف ناك أم يقب و ظوروج نماهيفام تلك ادق ةضرالا ناو مهتفيح سرا لعل وسر هللا
 لك تلك اه ةباد ة فيت! لعمل لسراالاق يلعنب دو ةمركع نع دعس نبا جرخ خاوجهشاكذ

 | لاق لاق راكب نب ريبرلا نعرك اسع نبا جرحاو*ميللا كعسانالا طفل يو هنأ مسأ رلاابيد .ىش
 اهنماتايبا ةفيحصلاةصقيق بلاطوبا

 | دفي هللا هضري مل املك نأو ١١ تقزم ةنيحسلا نا مكت أي ملا
 0 ةمركعنب روعنم ةفيحيصلا بتك ل اق مطمنب ريبجن؛ نايلس يلا نب ناّتع نع ميعنوبأ جرخاو
 !اانعنص يذلا نااهنبي لوقل شي رق تن كفاه عفتني ناك اق تسي ىتحمدي تلش يردبعلا
 ضعب لاتقب ملسوهيلعهلا ل مرابخا و ةمركع ب روصنم باص! اماورطنأ مظل مشاه ينب |
 هللا لوسرلاق لاق هنعهناىخر ةريرهيلا نعيراخيلا جرحا راعمالا ضس نو سانلا |

 سام هوجولا ره مجاعالا نماموقن ارك ازوحاولتاقل ىتحةءاسلا موقلال ملسوهيلع هللا لص
 رعشلا مهاعناموقاولتاقن ىح ةعاسلا موقث الو ةقرطملا ناجل مبهوحون اك تيعالاراغص فونالا

 ْ اواتوقو رعشلا ملاع تاكو يَرلاةيحاب اوجرخ جراوأ ا نماموق ناهثالذ عقو دقو قبمبلا لاق
 ددهلاوزغ إسو هيلءهلنا ىلص هللا لوسر اندعو لاق هنعدقا ىشرةريرهف نع قيببلا جرخات * ا

 و هيلعهلاإ لص هلل 'لوسر تعمم هنع هللا ىضخرربخم يذ نع هحيمتت وع اذساو دعس نبأ جرحأو

 | ىدزالا ةلاوح نب هلا أ ديع نع ههحصو 1 الا قييبلا جرحاو*انم . ؟اولص مو لا كحلاسسلوقي

 1 ( ادنجوماشا !اب ادنج ادانجا نو دنيتس مكتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعفللا يضر
 نفماشلاب كيلعلاق هلا لوسراي يل تلق ةلاوح نب هللادبع لاق_:رعابادتجو قارعلاب |

 دعس نع دعس نبأ جرح او*هلهاوماشلاب يل لفكتدق هللا ناق هر دغ نم ”قسل و هنع قحل يلف ىلأ

 الاقي ماشلاب اضرالسو هيلع هللا ىلص يبنلا يل عطقا فوعنب نمحرلا ديعلاق لاق يحاربا نيا

 | دعسنبأ جرخاو#كل ءل يعف ماشلاانيلعمما تن اذا ل لاقاماواب انك ابيل بتكي ل ويفوتف لييبسلا | ليبسلا |

 ؤ
 ظ



 يي مذا

 | ينرم أت نيافك دعب نم.اقبلاب انيلتبانا هللا لوسراي تلق لاق هتعهنأ ىضر حباصالا يذ نع ا
 ١ * نوحوريو هيلع نودي دعبملا نورممب ةي رؤكقزر هللا لملو سدقملا تيب ب لون ألاقف لرتا نا |
 ١ اضرا نوقفنس تأ ٍلسو هيلع ىلصهث الو سر لاق لاقهتعهللا ىغررذيلا نعم جرخاو |

 | مضوم لع نالتنقي 5-0 أراؤافامروقمذ ملنافاريخابلهاب اوصوت -افطاريقلااهيفرك ذي
 1 جرف ةنبل مضوم يف ناعزامتي ةيسح نب لي حرشنب نمحرلادبعو ةعبب رب رش لاقاهنم جرخاف ةئبل

 لاقل اقهنعهللا يضر كلام ني بسكن نعم اكاويفاربطلا جرخاو# رصم ضرأ ينعيأبنم
 نا ىنع احروتمذ مناف اريخ طيقلاب اوصوتسافرصم تن اذا .ههيلعهللا لص هلأ لوسر

 ميعنوب أ ج + او*ةيطيق لسو هيلع هل[ لص يبنلا نبأ ميهاربام !ةي ب رامومهتم تناكرج جاه ليعامسامأ
 ق ههلبا هنن لاقف هتافو ددعملسو هيعمل ا ىلص هللا لوسر ىصواتلاق اهنعشا ىثرةلسما نع

 نع قاما نبا جرخاو#هنلا ل يبس يفاناوعاوت دعم كك نونوكيق مهيلع نوربظتتس مكدافرصم طبق
 لواعملا اهيهذخ نال ةرضطص قددحلا ضعب يف انل تض رع لاق هتعهقن ا وخر باع ثم ءاربلا
 مث هلا مسيل اقف هدع هللا ىغر نال” نم لوعملا او هاج ملسو هيلعمثلا يلبص ىبنلل كلذ انيكتشاف
 جيتافمتيطعا ربك هللا ل اقف اهيلبج يأ ةنيدملا يتبال نيب ام ءاضارون جرخواهتلترثتفاهي رض
 ةقرب ت قربفرخ 5 انلت عطقم ةيئاثلا برص متيفاكم نم ةعاسلا رمل اهروصقرصب ال يف هقلاو ماشلا

 روصقرصبال يفا هاو سراف اقم تيطعأ ربك هللا لاق اهيتب ال نيب امت ءاض' سراع ةهج نم

 ابيلعد :رهاظ يتم نالي ربج يثربخاوأ ذهيفاكم نم بالكلا بايثااهناكى ركن ادموةريمللا

 لبق نم دون حرخورجحلا ةيقب عطقف هلا مسب لاقو ةفلانلا برضمتنولبسلل ارسف رصدلاب اورشباف

 تيطعا ربك أه هللا لاقف لظم لل فوجُكيس حايصمهن أكىح ةنيدملا بال نيبام اضاف نعلا
 نيح مهنا نيقفانملا نعهنلا كح دقو ةعاسلا يناكمن نم ءامتص بوب ارصبال يا هنئاو نيل سيتاقم

 ةريرهيل ا نع مهتأال نم ىنث دحو قاصسا نبا لاق ءارورغالا هلوسرومّناان دعواماولاق كل ذاوععم

 ارمهتفا امهنعهأ يضر ناثعو رم نامز يف راصمال اه ذه تحف نيح لوقي ناك نأ هتعهنلا ىضر

 ىطعا دقوال ا ةمايقلا موي ىلا اه:وتفن الو ةئي دمنم متشث ام ديب ري ءرهيلا سفن يذلاو كلا دبام
 برض لاق هنعهّق ىضر سنا نع ينوب أجرخاو#كللذ لقال انملسو هيلعمتا لصا دمتم

 برضم نعلا لبق نمرون جرفت ةقرب تقربف“ة ب رض لوعمب قدنمعا موي سو هيلعمثثا ىلص يبنلا
 || لاقف كلذ نم نال" بج مورلا لبق نمرون جرفت ىرخا برض مس راف لبق نمرون جرفتىرخا
 (| يف رشي هللا تاون ادملا يل تءاضا دقل لاق من تلقي ارا لسوهيلعشنأ ىلص هللا لوسر

 ١ / لات امهتعهكي ضر ورم نب هللا ديعنعميعنوب اجرخاو+ سرافو مورلاو نجلا حتفب اذه يماقم ١



 اهب لتي ةيرشلا هذه لاير قدح ب سانا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برض

 لاقف ةقلافلا ببرض مس راف زوك !هبهلثامتفي ةب رضلاه ذهل اقف يناثلا برض متمورلازودك"
 لاق قاما نب !قي رط نم قبيبلا جرحاو*ن اوعاواواصن !نميلا لهاب اهبهنناق اي ةب رضلا هذه
 ١ الف ب وهيلسدتا لس تا لوس "يملا رظنف قدنط !نم ةيحاب ىف تب رس لاق ناطس نع تتادح

 '| تحت تحلف ةب رض هب برضف ي دب نم لوعملا ذخاف لرن يلع ناكملاةدتئأرو برضا يفر

 | تلقىرحا ةقرب هتحن تعلف ةثلأتلا برض مت ىرحا ةقرب هتك تع يرح |بررض مت ةقرب لوعملا
 || ةيناثلا اماونيلا اهب'يلع تف هللا ناد ىلوالا اما_لاق ملا تيأريذلا اذهامهتا لوسراي
 ا هحرحاو ٠ قرشملا اهب + يلع حتف هللا نأم ةعلاتلا امأو برعملاو ماشلا اهب لع حتق هللا نام

 || جرخاو+ هتعللا ىخر ناطم نع ملاص يلا نعيلكلا نع قاحسانبا قي رط س يعنوب أ
 | ةديدش ةميظع ةرحخ# قرنا ضعب يف انل ضرع لاق بزاع نب ءاربلا نع ميعنوب اويقبيبلا

 | هللامسب لاقو لوعملاذحا اه < ارايلقممل-و هيلع ها ىلص ينلا ىلا ثالذان :ركشم لولا ؟يهذح يال |

 ْ عرلا اهروصق ةرظنالا يف هللاوماشلا تاغ + تي طعار ارك اهيا !لاقفابتلت رسكف ةيرغ برصو |
 مكس اوبارصن ال يف هلفاو سراف يل افم ترطعاربك هلا لاقفرح الت عطقم ةيناتلا برص
 ا نب ريثك قي رط نم يعنوب اويتبيبلاو اح يبا نس؛ !وريرج نباودع نيا حج .رخاو #ةعاسلايف كم

 || ةرودم ءاغيب ةرتع عت قدن خلا نمامأ ت تجرخ لاق هدج نع هيي نع يفزملا فوعنبورمسن ب ها دبع

 ناطس نم لوعملا ذخاف ملسوهيلعمقلا ىلص هللا لوسرلا انوكشم انيلع تقشواندي دح ترسكف
 ١ حاب هاه أكل تحدي دملاىنب ال نيد امتءاضا ةقرباهنم قرب وايعدصب رض ةرخ علا برضغ

 |[ ةقرب اهنمقريواهعد صف ةينانلا اهي رش لسو هيلع هللا ىلصهللا لو رراكق لظليل فوجفف ||
 | ريكف ابيب ال نيبا١ت ءاضا ةقرب اهنم .قرتو اهر.كف ةئلاعلااهيرسف تربك يشبال نيبامت ءاضا

 || ىلوالا كيسي ءاضا لاقف ريكت كاني ارو جوملاكق رب جرف برسعت كلانب ودق هللا لوسر اي انلقف
 | ءاضاو ابيلءةرهاظ ىتءا نا لي ربج ينربحاه ب ركل باينا ابن اك ىرسكَن نا دموةرياروصق

 ز ةرهاظ ىتما نا لي ريج ينربخأو بالكلا باينااهن أك مورلا ضرا نمر اروصقلا ةيناثلا يف يل
 اهيلعةرهاظ ىتمأ نأ لي ربج يثريخاو ب الكلا باين اهن أك ءاعتصر وصف ةثلاثلا يف يل ءاضاواج.لع
 اهناوىرسك ن :ادموةروخارو دق برتي نمريي هن دم راجي زوقتاملا لاقفر.هتلاياورشب اف |

 تروقفانملا ١ و ذو لزنف اوز ربت نأ نوعيطتسل لو قدنملا نورت تناول حتفت

 دوش

 مامالا جرخاو# اروع ةلوُسَرَو هلأ ندعو ام ”ضّرم' يبول يف َنيِذَلَأَو
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 أ مكيلعحتفتس إس لسو هيلع لصد لوسرل لاق لاق هنع هللا يضر رماعنب ةبقع نع لسمو دما [

 هبا !لوسر لاق لاق ين :رصيلا نسا نإ ءةياملا يف يمنوبا جرخ اود« ذئموي نمريخ مويا متنافةبمكلا ٠

 هللا قت !نمالا رادلا ياملاعوالا يم !ىلعاهب راغمو ضرالا قراشم حيتفتس لسو هيلع هللا ىلص ١

 ١ جرخاو*ةريره يبا نع ةلس يلا نعال و صوم ميعنوب | اويدق اولا دج رح اوه مريغو ناسيكني لاصو 1

 . 2ع هاهني نعل ا ىلعدطماعناذاب ىلا ىرسك نبابتك كلل ذلف دازو ةمركعنعدوحن معنوبا ||

 سو هيلعدلا لص يبا ديلابتك ان يرسك تنادنعمللا ىذرةيح دنع قهيبلاو ميعن وب اورازبلا |

 نااولوقق كبح اص ىلا اوبهذا لاق تلي ردع سه مبكر ت مهيحاص باتكم ل سو هيلعهّللا ىلص 'آ

 | *«ةليلل كلت لعق ىرسك ضان ريخلا ءاجّت ةيحدلاق هوربحافاوقلطنافةليالا كب رلتقيبر

 ا نا هغلب هنا فوعنب نمر لا ديع نب ةلل يلا نع يلا اريخأو ميعتوب أوقييبلاو قاما نبا جرخأو ّْ

 | لجر الائءرسك ان ؛ لف حلا هيلع ضرعف ضراعدل ضيق هتكلم ةركسد يف وهاني ىرسكا [

 || لجرلا اذهل ن ذا نم لاقف هب اج ىلا ىرسك ل سرا بهذا لجرلا ىلو اهرسكتالاهرسكت الف |

 || لخ د نوكي نا اوركتاف اذطن ذا نهلاقف هبا ىرسك اعد هنعىرصن!الداهردكتالاهرسكت |

 هانا ليقثسملا لوملا س أر ناك اذا ىتح ىلوال اةرملا يف اوقل املت«ىرسكَن م اوقلفدحا هيلع |

 حييص لسرميطويسلا ظفاحلا اق ءكللذ دنع ىرسكه لا كاهاف اهردكفاهرسكتالاهرسكت

 داتساي ةفيحج يبا نعيفاربأطلا جر رخاو# ةمهسأب وولي ناك دحا نزعت المهنا ميفكي ونوضرأ

 دجتتاك مكتوب , اودجتل ىتحاين دل ا يلع ممتفتس لسوهيلعمللا لص هنا لوسر لاق لاق حي

 جرخأ ال6مورلاو سراف ور صيقو ىردك ك الهبل -وهيلعهللا ىلص رابح اوم ةنامالا ىداو

 ىلا يفوعدي كضراب , ب جرخ الجر ينيغ كالا لوقي ومدعوتي ءأاعندب هيحاص ىل م اىر 2

 ىبنلا ارق اذه ل وهيلعهللا ىلص يبدا ىلا ءاعنص يح اص ترعبف كب زلم لوا هنيفكتل هنيد

 | منىرسك لاق اصعلاهذهرسك نا لبقم السال ا يف كلن له ىرسك اي لاقهاصعه دي ىو يسع

 هانا ل وحلا س ار ناكالف مبكر تت مهلتلتو مهيلعبضغم تب ذك لاقدح أ كايلعلخ دا اولاق "يلع
 (| ال منلاقاصملاهذه رسك آنا لبق مالاسالا يفكلل له ىرست اي لاقفاصعلاهعمولجرلا كلذ

 | ال_لاق امملاهذهرسك ا نأ لبقمالسالا يف ىرسكا ايشلل له لاقفاصعلا هعمو لجرل!كلذ

 1 ركب ىلا نب هلل دبعو ليقع يرهزل ا نعو ىوقلا ديعنب رمحو يرهزلا ةلس يلا نعماور جانسالا

 لوالامسقلا رخ اوايف ههبشي املقن مدقث دقو ى ًارامناخورسو هيلعدللأ ىللص يبلل ضرعتلا

 لاق يلهابلاةماما يا نع ميعنوب أ جرخاو» قاس نبا ةياور نم يزوجلا نبا نعباتكلا اذه نم

 -لوقي وهو هرهظ ىنحدق رضخ | بي ذقه عم نيرضخا نيدرب يف لجرىرسك يدينيب لثم |[



 دنع لون لقتل عرسك -_ راقتاصملاهذهرسك ا ككلم تربك ال او ام رس أي ا
 اذه<ىلاثعبا ترا نعلا لماع اذاب ىلا بتك ىرسك ناريبج نب ديعس نع يعتوبأ جرحاو
 ا هلالوسملاب !ذاب ثعبف نولتتقت هيف نوقتلت اموي ك دعاويلفال اوهموقزي دىلا عجريلفهرف لجرلا |
 لاقفةادغتاذ امييلا لسراث امايا اماقاف ماقملاب هلل الوسرامهرماف نيلجر ملسوهيلع هللا ىلص |
 كل ذك ربمل ا ماتاقءاريخاف اقلطنافةلِ لل ا ءذهيف ىرسك لتقدق يب رن! هالعاف نا ذاب لالا |

 ىمرضحلان ب ءالعلاوةعافرزب روسملاو سابعنب!نعي دقاولا قي رطنم دعسنبا جرخا

 ا ريدك ب تك ىر مك ىلا لسو هيلعهللا ىلص يبتلا ب هك أملا راق ضسب يه ضعب تي دس لخ 7

 || ايت ايل زاجملاب يذلا لجرلاا ذه ىلا ني دلج نيلجر ك دنع نم تعبا نإنرما ىلعهلماعناذابملا |
 : مسيتملسو هيلع هلا ىلص يبنل ا ىلا باتكلا عفدالماءاتك" امهعمبتكو نيلجدنأ قاب تعيق هب |
 ؛أ ديرا ام 5ريحاهدشلايتايتئاو اكهوي ىنعامجر ا لاقو دءرتامهسن أر فو ومال !ىلاايعاعدو |

 ِ تضم تاعاس عيسل ليل اه ذه يىردك هب رلتقدقيإ رنا اك اماما لاقف كلا اخ

 ا ا ءانيالاو وهلساف كرا ذاب ىلا اعجرف هلتقف هي وريش هنب | هيلع طلس هلثأ ن ناواهتم |

 | نب ةل يبا نعيرهزأ ا نع قاح“ا نبا قي رط نم فطصملا ىرش يف دعس نياو ميعبوبا جرحاو
 ا لماع ذاب ىلا فتك ىرسك ىلا ملسو هيلعمللا ىلص هلل لوسر باتك م دق الاقى >رلا دبع
 ا تعبف هب لايت ايلف ك دنع نم نيدلح نيلجر زاحملاب يدلا ل حرلا اذه ىلاتعبا نا نميلأي

 | ىلا اميمدجوتي نايس هيلعمتلا للص هلا لوسر لاامهعمبتكو ءرخ الجرو هنامربقناذاب
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 ا

 ملسو هيلع ملل لص يبنلا ىلعام دف هريخب ينئا او هلكو 15و لجرلا ىلارظناا هنامربقلا تاقو ىرسك"

 : هللا نان سو هيلع هللا لص هللا ل وسر اهردخا هيلعاو دغاطفا دعيفايت أت ىتحاعجر ا لاق ءاربحاف
 | له الاق ليلا نهىوصمامةدعل اذكر بش نءا ذك ليل يف هي وريش هنبا هيلع طلسو ىرسك لعق
 ١ علبام علبيسيفاطلسو ىنيدنا هلالوفو ينعتللذماربخا من لاق كل ذب كلالاربحن لوقلام يردت

 | كدي تحت امكتيطعا تلساناكناهل الوقو رفاخلاو فلا ىهتنم ىلا يعتني وىرسك كلم
 هيلعمدق نأ بشي لف لاق ٠نرظنتلو كام مالكب اذهامهلئاولاقهم اربحاف ناذاب ىلعام دقف |

 يل ذفئابفارشا لتق نم لمت ناك ا سرافلايضغ ىرسك تلدقيفاف دعب اما دي وريش باتك" |
 نا لاق ناذابه ًارقالف , يشب هببسب ىرسك تل بتك يذلا لجرل !نحيهتال وكلبق نم ةعاطلا ؤ

 تلك املاقوه فيك هنامربقل لاقو سراف ل ؟نمءادبالا تلساو لساف لسرم يبنل لجرلا اذه
 كللملا ةنيز فرشلاب هدأ ارمو ٠ ال بتلاق فرشه عم لهل اق هتم ي دنع بيهأ طق تاجر |:

 بشك لاق هنعهقا ضد كيد نع معنوباو يئاربطلاو رازبلاو دما جرخاو# هتهباو |
 الط سب 5
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 ا الوقف هيلعهللا هطلسهنب اهلتقةليللا اكب رلتقدقيف ر تا هيلااعشعب ال سراف يظع ىرسك" :
 ١ قي ران ىقيوبلا جرخ !و#ب كايلعهنلا نعي نعي لعفتال ناودل دي تحتم كطعا لست ن نااكيحاصت |

 ف يف اذكر هشيف هلعقفدنب!ىرسك ىلعطلس للا ناب ءامسلا ن مريخ ملسو هيلعمتلا لصف ا لوسو

 ا 0 .ردك قزم لسو هيلعهللا ص هلل بتلوسرلاقف ىرسك ه كو .هيلال سوالف ىردك |

 لسو هيلعهلاا ىلص هللا لور كلذ غلبف هقز قة ىرسك اهاوهعضوفر صيقاماف نوع شا :

 قيوبلا ىورو هصنام ةيوبنلاةريسلا يف لاقو ةيقب ملن وكت ءال 'رهاماو نوقزعف ءال 'وحاما لاقف |[
 ملسو هيلعهقلا ىلص يبنلا نا كللذو تام موي ىرسكت وعر ,كلوسر ربخا ملسو هيعمل ىلص هنا ١
 | لوقي ناذاب هل لاقي نِلاب هلريمأ ىلا ىرسك ل سرا م السل !ىلا هيفدوع دياب اتك هيلا لسرا امل |

 يقودس أرب "يلا تعب افال او بات ناف هبتتساف هيلا ارسسف يبن هنأ عري ةكم < جرخ شي رقم الجرن اهل ا

 | هدعوتي اذك كييف تلعفال او هني دىلا يفوعدي كضراب جرخالا الجر ينفكتملنا هلماعل لاقةياور |
 عم سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ى :رسك ب اتكي ناذاب تعيفهب ايت ايلف ني_اج نيلجر هيلا ثعباق |

 فئاطلا ضر | يفشي رقنمالجرادجوف فئاطلاامدقواج فت ىرسك ىلا امهعم فرصني نأ :

 ىرسك كولما كلم هيس'ءاشنما تهلالات ةنيدملا هيلع امدقالفةنيدللاب وهلاقن هنعمال أف |

 هللا ىلص هركك مها اوش ءافعاو مال قلح رم سرفلا يز ىلع اناكو كود الاب برخو كموق

 هَ قناع

 جرخ هنأ يتغلب نا ناذاب نعلاب هلماعىلا ىرسك ب 2ك ىرسك ىلا لسو هيلعمثا لس هنا لوسي |
 ناذاب هّبوف هموقو تقي ن هيلا ناسبالوا كلذ نعففكيلذ هل لقف يب هنا عزي لج كلبق نم |

 نم هتلعفائيش اذه ناك وللسو .وهيلع هللا ىلص ينلا لاقف اذههل لاقف ملسو هيلعهلن أ ىلص ىبنلا ىلا

 دقيبر ن سو هيلعمشثا ىلص يبنلاهل لاقفءددع لوس را ماقاق ىنشمي هللا نكلو هدع تفف كل يلبق
 هث دح يتلا ةعاسلا يف هلوق بعكف رصيقالف رصيق لتق دقو مويلا دعب ىرسك الف ىر بك كلها

 جرخاو*تام دقرصيقاذاو تامدقى ربك اذاقنأ ذاب ىلا مجرم هث دح يذلار هشلاومويلاو
 | لماع يلوسرل ليسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر باطحلانب رمع نعى دلا

 [١ ىلا هب ,تعب سو هيلع هللا ىلص هناا لوسر نا يراقلا دبع نين * للا دبع ينك دح باهش نبا

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ب تكل اق قاس نيريمسن عى وع نب. قي رط نم قييبلا جرخ

 هرعأب مس و هيلع هنا ىلص هللا لوسر ىلا ام.معم باكو سرفلا نمرخ آالجر هعم ثعب وهنامرهق

 كلعاو ككلهأ تيبا :نافكيلاادتعب دقو كب ىق أي نم كيلا ثعبي نا ناذاب كلملا ىلا تعب

 هللا ىلص لاقف ىرسكن اينعيادب رانرماالاقا ذهباكر ما نماكلي وامل لاقت مهيلارظنلا لسوهيلع
 ىلاو ادفيفايتأت ىتحاعجرا امل_لاقميب راش صقو يني ءافعاب يفرما يب رنكك سو هيلع



 0 ا
 اهربخ اوايهاعد دغلا ناك الذ عيس ةهس ىلوال ا ىدامج نمنيضمرشعل ءاث زلنا ةليل يأ اذكدريل '

 ا ىرسك ل تقينا ين دعودق هللا نا نأ !ذاب ىلا ملسو هيلعمللا ىلص هللا لوسربتكة اور يفوربملا |
 | هللا لتقف__لاقام نوكيسفايبن ناكن !لاقو م قوت باتكلا ناذاب ق االف اذ ذكر هشياذكم وي أ

 ْ هلا ىلص هنا ةياور يودي وريش هدلودي ىلع لو هيلع هللا ىلص هم لوسرلاق يذلا مويلايىرسك |

 | :اج بلا كب رلدق فر ناد لقد كيحاس ىلا بهذا ناب ومر لاق موهيع
 باتك نر اذاب ىلع. دقوولوهيلعمتاىلص ربحا؟ ناكتةليلا4 كالت لعق ىرم لك ناب ريحا |

1 

!! 
 ١ سانلا قرفتقمههارشا لتق هناف سرافلابصغال ا هلتقا لو ىر رك دق دقعدمباما هيفدب وريش ||
 | يكلا هك ىر سكن اك يذلا لجرلارطناو كلبق نم ةعاطلا لذه! ذهيباتكك ءاجاذاف | :

 ا هنا ىلص هللا لوسرملا هعم نم ما اساوهمااساب ن اذاب تعبف هيف يرعأ كيت يق هجعرتالف

 | هنعهلثأ يضررمع ةدالخ يي مملاوم اوماومهننأ ؟!زحو هموقو ىرسك كلم نيل اه هاشم خلسو هيلع 0

 هجيناملارعشيلا نب تا هادو ل سو يسمن لس توعد قزع لكن مفزمد |
 | و سو هيل عدلا ىلص هللا لوسر تع ا اوناق هحوي ش نعي دقاولا قيرطنمدعس نبا جرخا
 ا

 وهو هيلا تيهتناف عاش لاق اباتكم هعم ب تكو ىف اغلا رعت يلا ني تراحلا ىلايدسالا بهو |'

 '| ىتحديلا لصتال لاق لسوهيلءهثلإ لص هنا لوسر لوسر يف تلقم هبجاح تياف قشمد ةطوغب | :

 !| هللا ىلص هلا لوسر نعينا أ اسي يرث دعما ايمورالجر ناكوهبج اح لمجوا ذكو !دك موي جرخي |

 ترقي لوقي و ءاكبلا هيلغي تح قريف هيلاوعدي اموهتنص رع هثدحا تنكق سو هيلع |

 ا جرخو يلثقي نا تراخلا نم ىاح او هقدص او هب نمولاءاف هنيعب يبتلا اذه ةفصدجاف ليجتالا |
 ْ || ينم عزتي نملاقو هب ىعرمو ًارقق بائكلا هيلا تءفدقدسأ أر ىلع جاتلاعضووسلجل تراحلا

 ١ لاق لمعت لح ابر -اوماق تح ضرعي لزي لف سانلاب ”يطمتنج نجابناك لو هيلارثاسانائكم
 | ه ءاج اذه هنعهلاو هيلارستال نارصيق هيلا عكف هربخي رصبق ىلا د بدك و ىرتامكبحاصريخا |

 || ىلع أرق لاقو ب هذلا :ىم لاقثمةئاجيل رافادغ تلق جرحت ىتم لاق» يفاعد ريق باتكا |
 ا تاق هككمداب لاقف ءةرجحافولسوهيلعملا لسع لوسر ىلع تمدقف مالسلا ىنمهثلالوسر أ
 | هنعهلل ا ىةر سنإزع قييبل اجرخ انيك ملا سؤر نملجر ك اله حفلا ماعتيراحلا أ

 موعدي نيكرشملا سور نم س ًارىلا هباحصإا الجر ل سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لسرا لاقأب

 هللا -راف مجرفرماحن نءوا ةضف نموا بهذ نم هيلاوعدت يذلا هلالا اذه كرشملا لاقفهثاىلا |

 يبا 4. لاقث يردبال قرا يف ]سوهان سها لوسر لوسرو نفرح اذ ,امسلانمةقعاص ْ



 سس 0 - -

 مايد عسي سستم بودنج ديك ياو ةاييشف دة دك ياي ددتدسي مدد دميعدس تاهت طعن

 ١ اًهيصق ّقعا وصلا ل يسرب نو ىلاعت هلوق لزن نو كيحاص كالهادقهئانا 1وميلعملا 0

 لاق هنعمّش ا مغر ةلاوح نب هللا دبع نع لئالدلا يفت باث ميعنوب اويتهببلا جرخا ةيآلا اشي م

 هللاوف اورشبا لاقف ءيشلاةلقو رقفلاوى :رملاهيلاانوكشف لسو ديلعهّنلا ىلصهللا لومردسساك |
 سراف ضرا هلا في قح كيف ر الا اذه لازيال هاو هتلق نب مكي ءفوحأ يشلاةرا

 ىتح نمياب ادنجو قارعلاب ادنجوماشلاب اددجةتالتاداجا لك د ضراوبولاو
 || لاقنورقلا تاوذمورلا هب و ماشلا عيطتسين مو هللا لو راي تلقا طصسا# ةئاملا لجرلا ىطعي
 ا جي ورا ىلا ءايقمهنم ضيبلا ةبأ_ىعلا لطت قحا يف فلعل عام انفي هلا

 8 بس: ريبج نبنمحرلا دبع لاق يطويسلا لاق ٠ هواعف ءيشنممرما امقولحملامكتم دوسالا

 :| يملسلا ليهسنب ءزج يف تي دحلا دم تمن سو هيلعدنا ىل سهلا لوسر باح” ف رعف ريف
 '| هلوح امايق مييلاوديلا | ورطب دما ىلا ارسار اذأ اون كف نامزلا كلذ يف مجاعالا ىلع ناكو

 ا ترالا نب ب ابخ نع ناخيشلا جرخ 207 | و هيلع هلا ىلص هل الوسرتعنل ا ريوق

 !| نماعرقل دقو ةبعكلا للخ اف يف ة درب دسوتموحو مل-و هيلع هللا ىلص هنا لوسر تيتا لاقهنع هنا ىنر

 ١ | نمناكن !لاقف هيجورةتوهو دعقفانل هللا اوعدت الا هللا لوسراي تلقفة دي دهشة نيكرشملا

 || مضوي وهني دنع لد هفرععي .ام بصعوا مل نم هم .ةعنودامدي دحلا طاشماب مدحا طعتعأ ملف

ْ 
0 
| 

 ا ريس ىّي>رمالا اذههلنا نالو هني د نعش الذ هفرصي ام نينتاب قشيفدس الر قرفم ىلع راشملا

 | لاق سابع نبا نع يعنوباو يقبيبلا جرخاو* هنثاالا ىاحيال تومرضح ىلا ءاعنصن ءبكأرا

 برعلا لئابق ىلع« فن ضرعي نا لو هيلعهللا ىلص هللا لوسررءأ 1 لاق بل اط يبا نب يلع نت دح
 | ةصييقني 'فاحو ورمعنب قورفم هيف برعلا سل اججزرم سلجم ىلا انمهدد ركب وباوهع١ادأو جرح
 ىلا كو موعدا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقن وعدت مهلا قورفم ل اقف ناييش ينب تأ داس نم

 يفورصنتو ينووات ناىلأو هلوسرو هديعادناوهلكي رشال .دحو هللاالا هلاال نا ةداهش

 دي ىنغ هاو قلا نعل طايلاب تدغتساووإسرتب ذكوهّللا رما ىلع ت رهاظت دقاشي رقناف
 | لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرالتف اذه :سنسحا املك تعم امهللاو قورفم لاقف

 لها مالك ماله امدثلاو قورفم لاقف ت تاي اللا بيكو مرح م َش ا الات

 0 .الاناسحإل اورد اب 68 هلأ نإ و هيلع لسن لوسرالا# مضرالا

 ١ اورداظو وب ذ ذك موةكلفادقلولاعالان ماس قالخالا ماكمملا هاو توعد قورفم اقف

 ا
 ا
ِ! 

 5 2 ا يتسم ميس ةحيصمم بمب ميسم صن مختم محمل جل هي ع ل



 96 نير دا

 را هلا مكتروي ىتحاليلقالا اوثيلتم نا متي ارا لسو هيلعمتتا ىلصهثالوسر لاق: كيلع
 مي يراذلا جرخاو * هنوس دقت وهّنلا نوحييست أم ءأسن مكشرفي و ملاوماو مرايدوىرسكا ١

 || لاق هنع هللا ىغر مال نب ةثراحنب سوانبمي زخ نع ميعنوبأو يقبيبلاو يف اربطلاو هخي رات[:
 ملسو هيل عمقا ىلص هللالوسر لاقق كوبت نم هفرصنم سو هيلعهلل ا ىلص هلا لور ىلا ترحاه ٠

 راوي ةرهتعم ءايهشةلغب ىلعةيدزال اةليفغن تنب ءايهشلا» ذهو يل تعفردق ءاضيبلاةريخل ا هذه

 ناك الف كلل لاق يل يهم مم: اتدجوو ةريحلا انلخد نحن ناهلنالوسراي تلقفدوسا |
 ([ ةليفن تدب ءابهشلاانل- هنيحاناقلت نم لواق ةريخلا ىلعانلبقةمليسم نمانغردو ركب انمز ||

 أ( هذه تلقو اهب تقلعتف دوسا راج ةرجتعم ءايهشةلغب ىلع سو هيلعهلثأ ىلص هنا لوسر لاق 5 |
 أ ةنيبلا تناكواههعيتاف ةهيبلاب هيلع هيلولا نب دلاخ يقاعدف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلاهبحو |
 | اهيدعب لاقت حلصلادي ري اهوح ا انيلا لزنف ياا بملسف ني راصدالااريشي نب دموةطسم با دم |
 || تلقد كيل ااممف دل فلا ةئام تلقول يل ليقف مز د فلا! يئاطعاد ثردةئاءرشع نماهصقن اال تلق |
 | متاح نب يدع نع ميعنوب او يقهميلا جرخاوهئاه رشعنم رتكأ اودعنأ ب سح! تنك ام ا

 | اه.رهتفتس كتأو ب الاكلا بايناكةريخلا يلتلثم ملسو هليعهللا ىلص يبنلا لاق لاق هنعهللا ىضر |

 | لاق اهميدتا لاقف اهوب' ءاخلاعاب ا هوطعاف كلي لاق ةليفن ةدب ايل هللا لوسراي لاقق لجر ماقف |
 ا( + فلا م رثكا ددع لحو لاقابتذحال افلا نيت الث تلق رالاقمردفلا لاقت لاقمن |

 لس هيلعمللا ىلص هلا لوسر تععم لاق هع هلا ىضر ىصاعلا يا نب ناثع نع ميعنوبأ جرحاو ١
 ا جرحاو# ماشلاب رصموةزيحلاب رصمو نيرا قاطع رصف راعمأ ةتاللت نيل نوكي لوقي :

 1 يذلاو و هيلعمشا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعهلثأ يفر رسب نب هللا دبع نع ميعنوب او يقييبلا .

 *«لجو رعداا مساهيلع رك ذي الح ماعطلا رثكي تح مورلاو سرام يلع نحتفتأ هديب دج سفن أ[
 ملسو هيلع لذا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنعهلئاىوضر رمع نبا نع ميعنوي او قييبلا جرخاو ا

 عاملا جرخاو+ مجرايح ىلع مرارش اطل -مورلاو سراف ءانب مهتم دخو ءاطْيبطملايتماتشم اذا ١
 ( اذكو اذك يلع أيال هنا امالسو هيلع ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هت !ىضر ريب زل! نع

 ةعصقب لع ىدغيو كس .رحآ يفحوري وتلح يف كدحا ودغيف مورلاو سراف يلع شفت ىتح ا

 هللا لوسر ماق لاق هنع هللا ىضر كلامزب فوع نع ميعنوب | جرخاو *ىرخاب مكيلعح اري و
 بصيو مورلاو سراف ضرا كك حتاف هللا ناو نوفا رقفلا لاقف هب احح | يف لسو هيلعهننا ىلص

 نب مشاه نع ميعن باوك املا جرخاو* شالا تغز نا يدعب متي زيال ىتحابصايندلا كيلع

2 

 || ةريزج نورشت لوقي هتمعسف ةارغيف سو هيلعهللا ىلص يبلا عم تلك لاق هنعهننا يضر ةيتع أ



 ماقن مالغ جرح مث هفلح يبدت تماقف أر ١ تجرخ م يعي ماقتلام اهارالع ايسلا 1

 يبن هنأ معزي يلع هم نب اوةحيدخ هتأر أو يابا دعاذهلاقاذهام سايعلل تلقف ىل عي دعم

 جرخاو أ اج رسيقو ىرسك زول هيلع مجفي سها عزي وهو دمك نب اودتأ ارماالل  هرعأ ىلع هعبتي مو ا

 ا اهي كلام نبذقأ رسام سيلان ىرسك يدا وسلا هنعمل ىةررمج نأ نسخ !نعقييبلا ا

 لاجدلا نوزغن مدل اهحتفيف مورلا نوزغت هللا ًايحتفيف سراف نوزغتم هنأ ا اهستفيف بيرعلا |
 ملسو هيلا لص هلا لوسر نأ هنن ىضر ليبب رش ن برم نع ق ييبلا جرخاو#* هلا هحتتفيف

 ْ كيوبأ لاقف ايف دوسلا رنه ىتح ضي نغاهف درا دوس ْنَع ينءبتيأم اكليل تي ب ارلاق

 ارم كلما اهريع كلل ذك لج لاقاييقا وري ل ىتح مسجأ !ًايفدرت ٌمكعبتت برعلا ف هللا لوسراي

 ملسو هيلع هنا ىلص هللا ل ١ وسر لاق لاق هدع هللا ىضرة رعب باج ن ءقويبلاو لسم جرح !ود# ل سرح

 انباصافبيهيقاو انا تنك ضيبالا رصقلايف يتلا ىرسك زونك نيلملا نم ةباعنيقفتل
 ةكم تمدن لاق هنعمل! ىخري دنكلا ف نع نعيفاربطلاوىلعي وباودمحا جرخاو+ مردفلا
 ىلا رظن ذادنم بيرق ءايخ نم لجرد جرح ذ ذا 5 هدنمل يئاف هتم عاتبال سابعلا تيئاق

 لاق» ءمطدمن م يثارعا كلام بةقارسي دي يئرءر هدب ىرسك راو سه دجلا لاقف هيبكذم ا
 أ( ىلا راغنو ةقارسأ ١ لاقإو هيما ىلس يبلانال فارم ا.هسلاهناو يسداشلا لاق يطويسلا ا

 | نع ةيتعنباقي راع نمجرخ ار#«هجاتو هقطنمو ىرسك يرأ وس تسل دق كلب يف كه يعا رذ :

 أأ هلل دجلا لاقودسلاهةقارس اءدىرسك يراوسب رمعىتا الف لاق ىرسك يراوستسلاذا |

 ةيلكأاب لازو هكلم علم طقتاق ىرسك اما ملسو هيلع هللا ىلص لاقاك ناك ونيميلةالا ني ذه نم (:

 كب فيك كلام نب ةقارسل لاق لسو هيلع هللا لص هللا لوسرنا نسل !نعىسوميلا ل ليئار 5

 || نع ةماسايلا نب تراخلا جرحاو *يف رع ا ةقارسإ مس وز رهن كرب امهباس يذلا

 أ( سرافال عانت وأ ةملثث سراف سو هيلعهللا لص هللا لوسر لاق لاق هدع هلل! ىىدرريريعت يبا
 |( ةرعم نب رباح نعناذيتلا جرحاو* نرق هفلح نرق كالها نورقلا تا وذمورلاو !دبا اذهدعب

 | اذاوهدعب ىر رك الق ىرسكك الهاذا ملسو هيلع ىلص هنا لوسر لاق لاق هع هللا ىغر
 || هجرحاو ه هنأ ليبسي امزوك_:رفشت هدي يسن ذلاو هدع رصيق ١ ر.هيقشلاه

 نوكيال هانعم ءالعلا رئاسو يهفاشلا لاق يوودلالاق** هنعدقلا ىو ةرتري رهيجا نع يراخببلا
 | اميكلم عاطشاب انلعام سو هيلع هلل !لصهتمز يف ناك 5 ماشلاب ر.هيقالو قارملاب ىرسك"

 قزم تتيح ملسو يلا لص يلا ةوعدب لوهضاو قزم لك هكلم قزتو ضال حيج نم
 || نيلسلل ترقتساومدال , نولسلا فاو ءدالب يصقا لخدواشلان مزمافرصيقامأو د هباتك |



0# 
 ثيدطا اذه نعم دكرب ودمع هلأ يضر بالطملان نيرمحان ديس ةفال ايف كلذ عقو دقودما هنو |:

 اوُلَصَ اوما نيا اا َأَدَعَو ىلاعت هلوق هانعت تنا يتلا ثيداحالاو

 *ببلق رم َنيذَلا فاما امك سلا يوتا توا
 هرياه *« عومي _َ

 د يفرح د دَبيلَو مهل ىضترأ يِذَّل منج ممل نكي

 || ءافلخ هتما لميس هنان اسوديلع هل | ىلص هلوسرا ىلاعتهللا 12 مدعو اذه سارا زان
 || هللو هدعوب هللا قو دقو داعلا ملم متو البلا ساعت مهب همهياعةالولاو سانلاة ما ضرالا |
 | ةريزج رئاسو نيرجيلاو رييح ودكم هيلعدتلا مند ىتح ل سوهيلعملاا ىلص تعمل هاف ةحلاودجلا |

 | لقرعما داموماتلا فار راما ضعب نمورجم سوجم نم ةب زخلا ذخاوألاكت نع ضاقاو برعلا |
 يذلا ةشيحلا تالميشاجلاو ناع كالوس قوقل اوهوةي ردلكساورصم بحاصو مورلا كيم

 | مة دعامهلهّقا راثحا وملسو هيعمل ىلص هنئا لوسر تاما هاد رةمح#ا دعب كلت |

 | هتوءدنع وامت عش ص هنعهللا يذرقيدع ءااركي وب أهتنيلح و دعب رمال ان ماق تاماركلا |

 | دلاح ةبعص سراف دال ىلا ةيم داسالا شويا تعب وبرعلا ةريرج دب مول سو هيلع ص

 || نيورمع ةيصصانلات اتيجوماشلا ضرا ىلا ةديبعيبةيحجرح ااشيجو امسافرطارهتغث ديبالا نبا
 ناروح ضر !نمابقيأ ادعو قش دو ىرصب هءايأ يب ىءأتلا شيع هنا خفف هموكأب ١ يلا صاسلا

 أ كرا قيدصلا ملا نابدلهاو مالسالا ىلع” موم دنعامدل راش او ىلاعت هَ اءاهوتواحالاوامو
 || هريس ةوقيت هلم ىلع ءايبسال دعب كالفل ردي ملاماتامايقدعب رءالاب ماقف قوراعلارمع ىاهقسإ

 ْ رسكو سراف ميلقا رتك اواهرخ !ىلارصمراب دواذاكت ةيماشلادالبلاع هدايا ىفئهلدعلاكو |
 | ىلا زاخام ماسلا نمهدي عزتناو رصيقرصقو كلهم ىصقا ىلارتبقتون اولا ةياعدنأه انىرشك |

 ا مثل وهيل هللا لسه لوسرهب دعو كلا ذب ريحا كملنا لييسيقاملاوعاىقفناو هينيطتطسق

 || ضرالا قراشم ىصقا ىلا ةيماللسالا كلاملا تدتما هنع هنا ىخر نايتعةف دام تناك

 |( طيحلا رحجبلا يليامو ةسبسو ناو يقو سل دنأ كلادهام ىصقا ىلا ب أدالب ثحتمو اهيبراغمو |'

 تحتمو ةلكلاب دكلم دابو ىرسك لتقو نيصلا دالب ىمقأ ىلا قرشملا ةيحان _:رمو ا

 جارملاب < ىجو دج ةيظع ةلتق ءمججاعال نم نولعسملا ل احا ناسارحو قارعلا نادم |
 ا مسودهيلع هللا لص هرابح الكا نافع نب نا اقعنينم ءوملاريم ا ةرضح ىلا براغملاو قراشملا نم

 هدع هللا ةريردلا ديعسيلا نع هل جرخ 116 ميلادلا لاياوهتمال هللا الفقساب |[ ا
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 ولمن فيك رظنيل اهيف ؟فلفقجسم هلا ن اوةرضخ ةواحايثدلا ن نا لسو هيلعها لص يبنلا لاق لاق
 نع ميعنوبا جرخاو * ءاسنلايف تناكليئارسا ينيةنتف لواناف ءاسنلا اوقئاوايندلا اوقئاف

 ينعي عيضلا انعلك ١ لاقف لس هيلعدلا ىلص ىلا ىلا لجر ءاج لاق هنع هلا ىخر دوعسم نبا

 #ابص يلع اي ايندلا بصتنأ كلء فوحا عيضلا ريغل انا سو هيلعدناا ىلص لاقفةب دج ةنسلا |'

 منا لاقدن اليو هيلع هنأ ىلص يتلا نعهنع هللا ىضر دوع م :نربانع دواد وبا جرخأو ||
 فورعملاب ر + ايلو هللأ رقع اذ جنم كلذ كردا نفك حوتفمو نوبيصمو نوروصتم

 ىوس م اودع هيلع طلس!الوةماءهتسب مبك هاال يا كتمال كتيطعايفاو دريال هنافءاضق |

 ةئسلاو»أ عب ثااهيمهضعب نوكي ىتحاهراطقاب نمم.ييلع عمدجا وومهتعيب حيبتسي مهسقنا |
 نب هللادبع نعييعن وبأ جرحاو* مه ظعم سانلا ةصيي و لكلام متىتلاةماعلاوةدشلاو بدجلا |

 نع لئسفي كب و اجراخدعقق ادجنم سيبلاى أر ءاجارلف ماعط ىلا يعددتا هنع هللا ىصردي ري
 اذا مكيربخمويلا منا لاقتانالاي ةدلا كيلا ت مات ات لاقي و هيلعمملا ىلس يبنلانالاقشكللذ ||

 دوب نورتنو ىرح ايفحور وةلح يفك دحاودغيو ىرحأ تحاروةعصق يلع تدع !!

 مامالا جرخاو#ةبكلارتسنا# متري نورس ًأردقو يكب أالفا هللا دبعلاق ةمكلا 0-0

 لاق اس هيلعملا ىلص للالوسرنا !هنعمللا يةراكر فلا يفك نع قهيبأ !او دحض” ك1 اكلاودنحا

 راتسالاتما اوسيلتو ىرحاب هيلع حارب وةدفجت ع دحا ىلع ىدغيانامز اوكردت ةراىاعأ

 نوضغايمم رفثموي متناو نوباهتم مويا متن نا لاش اذماريخ مولا نحال لو-راياراةةبكلأ |
 لاق ياق همع هلئأ ىخكر كلام نإ فوع نع ميدو اجرح داو ** ضعب باقر را مسي برضي

 مكيلعبصيو مورلا و سراف ضرا مل مت اهلنا ناو نوداحت 'رقفلا لسو هيلع هللا يلص هلا لوسو
 لاق هنع هللا يضر رباج نع ناخسيشلا جر ماو ب يمالا ممغْزن | يدعب كمي زيال ىتحايص اين دلا ْ

 مكك نوكتساهنا لاق ىل اوهقالوسراي تلق طامنا نم ككل هج هو هيلعهللا ىلص هنثا لوسر لاق
 اهنا سو هيلع ىلصمنلا لوسر لقيملا لوقت» كطاغا ينع ىحن يف أ ارمال مويلا لوقا انافطاغأ

 هنعهللا غر فوعنب ورمع نعناخشلا جرخ أو * طسلاطامنالا ٠ يدعب طامتا كل نوكتس
 مكيلع طست نا كيلءىثخا ينكلورقنلا لع ىشخا امدنلاو لاق هنا لسو هيلعما ىلص ينلا نع

1 

 ا
 ا
1 

 ا
1 

0 

 أ هللا لوسر لاق لاق هتعهلتاىىمر :ترابوث نع هريغو ملسمجرحاو * ركنملا نع هنيلو |

 ١ امايكلم غابيس يتءاناو اهب راغموأبقراش تي ًأرف ضرال ايل ىوز هللا نا ملسو هيلع هنا ىلص |
 || ةماعةتسب يتما كااهيال نايرتل اس ىفاو ضيبالاو رحال ني زنكلا تيطعاواهنميل كوز |

 أ تيضقاؤادمجاي لاق ىلاعت يب راو مهتضيب يبتسم مهسفنأ ىوس نم اودع. ييلع طلسالو ا

 مس مس مي همم

 ا سس معن ستتم
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 يسمح ل ا ميلا رات ردات ماين يع تالا
 1 هيلعهللا ىلص يبثلا نا هدعهلئأ ىضر ةريرهيجلا نع اسم جرخا »يي كولملا خم دعب ءافلحلاب سو
 | نوكتسو يدعب ينال هناو ين ف اخى بن كلهالك ءايينالا مهسوست لو ارساونب تناكل اق لسو

 | اعمبلئاس هقلا نان مهقح موطعاو لوالاف لوالاةَسٍداوُم لاق ادرم اتاهفاولاق نورتكيف ءافلخ
 | لسوهيلع هلئأ ىلص هللا لوسر تسع# هنع هقلأ ىضرةرعم نب رياج نع ملسم جرخاو* ماعرتسا

 | يدي كريب نوباذك جرخيت شي رق نم ةفيلخرشع انث انوكيىتحاماقنيدلا لازيال لوقي
 سو هيلعمللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعهنل ا ىضر دوعسم نب 'نعناح. لا جرحاو *ةعاسلا

 1 هقلااولسو كيلع يذلا قمل اود! لاقانم كلذ كردا نم منصو اهقاولاق اهنوركنتروماوةرّت | نوكتس

 !| انظعو لاق هنع هللا ىضرةي راسنب ضاب رعلا نع قييبلاو ؟اخاوهجام نبا جرخاو+ كل يذلا
 1 اولاقف .ىرويعلا اهنم تقرذو بولةلااهنم تلجو ةغيلب ةظعوم سو هيلع هني ىلبص هللا لوسر

 ١ ناكناو ةعاطلاو معس اومتنا ىوقتن مكيصوا لاقأنيلا دبعتام عدوم ةطع ومهذعمللا لوسرأي

 ا نفل الضاهنافرومال ا تاث دعو ىاياواريغك .اهال احا ىريسف مكتم شعبي نم هدافايشبح ا دبع
 أ اهيلع اوضع يدعب "سس نييدبملا نيدتارلا ءالحلا ةنسو يتنسب هيلعم مكتمشلا ذكردا

 1 نم دحا يتراحلا يراصالال هس نب نمحرلا دبع عع زكاسع نباجرحاو* ذجاوتلاب ]|

 ٍ ةفالحابتعرتالا لق ةو تناك اماسو هيلع هلي ىلص هللا لوسر لأق _ لاق ادحا دهش

 يذمرتلا جرحاو * انكمتراصالا ةقدصت داك الو كللمابعبتالا طق ةيالع تءاكألو
 يةوبنلا ةفالحمسو هيلع هلأ لص هنأ لوسر لاق لاق هع هللأ يصر ةئيهغس نعوريغو هئسحو

 ىضر قي دصل ركن يف اة دم نس اودع رالاةهالحة دمت أكف كأم نوكت تاماع نوت ال" يتمأ
0 

 ةس“و ريشأ ةسونينس .. دع هعمل ىدر رمح ةدموماياةعس ورهشاةت او ناتمد هنعهللأ
1 

1 

 لعودمو مايأ ةعستو أرب د رشعدحاو ةئس ةرشعى دحا هتعهللا يدر ٠١ رايعّودمو مايأ ١

 رهتاةعس يودعهللاىغر نسحلاةدمومايأ ةعبسو ره ةعستو نيتس عب رادنعهلث' ىضر
1 

 : هللأ لصدتلا لوسر تمعم هنعهلأ ىخر ةركب لا نع يقممبلا جراو#*ةئسنيثال كاةلكت

 | انيضر دق ةيواعملاقف ءاذي نم كالملاههايق ؤي مت اماعنوت ال7ةوبنلاةف>اخ لوقي لسو هيلع

 | مكتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةفب ذح نع يقبيبلا جرخاو#كلمملاب
 ا هللا ءاشامنوكتةوبنلا جابنمىلعةفالخ نوكت ءاشاؤأ ابعفري 2 نوكت ناهللا ءاش امةوبنلا يف
 ١' ةفالخ نوكت عءاغاذا اهعنري عت نوككن ا هللا ءاشامةيربج نوكت ءامتاذا اهعفري مت نوكتن
  نوكتناوجرن نذاهلليقو ثيدحلااذهدل رك ف زيزعلا دبعنب رمح يل_ةالفةوبنلا جاهنم ىلع
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 جرخأ »6 ةيما يفب نمي واعم دعب نم لاح لس هيأع هللا لص رابخا عمي سف ةي ريجلا دع دعب
 هللا لوسرلاق لاق دنع ' يضر حارجلا نب ةديبعيجل ْن ءميعن وباو قويبلاو ىلعي وباو عيتم نبأ

 لاقي ةيما ينب نم لجر هملثي تح طسقل اياعاق ول دحعم رمالا اذهلاوي ال |موهيلعهللا ىلص

 مم هيلع هيا ىلص هللا لوسر كتعع# هنعمتأ يضذر ةريره يأ ن نءناخيشلا جرح ماودي ارب دل

 نالفيبب ونالف ين مهتيعم”تّئش نا ةريرهوبأ لاق شي رق نم ةلغ يدي ًاىلعوما كالا اهلوقي

 لسوهيلعمشا ىلص هللا وسر تمعن هنعدللا هريردمخلا يعم يبان نعيبببلا جرحاو دب ا

 م ايغ نوقلي فوس:تاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضاةدسنيعس دعب نم فخ نوكي لوقي ا
 1 ةريرهيلأ نع حييت دنسي راربلاودنحا جرح او*مهيقارت ودعي الن نآ ارقلا ناورقي فلخ نوكي

 | ةرامانمونيعسلا س أر نع هلباب اوذوعت سو هيلع هلا لصقل لوس لاق لاق هنع هنن اىضر ا

 ةييوعفأ نع يقبيبلا جر حر أو عمكل ف 0 مكلل ريصتىتح ايادلا بهذت ال لاقونايبصلا 1

 اوكسق مكحي و نيعسة نس ينكر دتال مهللا لوقي وةنيدملا قوس يف يشع ناكهدا هدمت يغدأ

 نع قميبلاو لي وب و ةبيتيلا نناجرخ او#نايبصلا ةرامأ ينكردتال ملل الأي وأ أعم يغادصب ٍإ

 لجر قيس لدبي نملوا نالوقي ملسو هلع ىلص هللا لوسر تمع” هم عهلبا ىخفر ,رذيلا :

 ١ ذاعم نع معنودأ جرخاو * هي واعمنب ديري وهنوكي نأ هبشإ قيملا لاق ةيماينب م

 لسر ىلأ لس بهذالك ملظملا ليللا حطقك نتفلا 5 و هيلع مننا ىلص ىثلا نأ ١

 هللا كراييال دي زي لاق ةسمح تغلب الف صح او ذاعمأي كما ام تت راصوةربلا 8

 لاق ةرشع تغلب الف هلتاقب تربخا وهتب ركب تيئاونيسحا *يملا ىعن لاف هانيع تهرذ مدي ريق إ

 1 هحتوكاذا جرحاو »« هتيب لها نم لجرهمدب وييمالسالا مارش مداه ن وعر ةمساديلولا ْ

 ريصت نوتسلا س ًارلعبرتقادقر .5نم برعلل ليو هي وري لاق هنعهللاىغرةريرهيلا نع /

 بهومنبا نع قيهبلا جرخاو# ىوملاب كاو ةفرعملاب ةداهشلاوةمارغةقد تلا وةجغ ةنامالا |
 يقناوم را هللاوف نيشرملا ريمااي يتجاح ضقا لاف ناورم هيلع لخ دفة واهم دنع ناكدنأ

 لعقي يي لاج سابع تم اوناورمربدأ الفةرشعوحاوةرشع معوةرشعوب | يفاو ةيظعل أ

 وني غاب اذا لاق سو هيلع هلا ىلصعللا لوسرن ا لعتاما سايعنب ايي واعملاقريرسلا |
 ةعسلا 5 0 الوخ هللا دايعوالودمهتيب هللا_كاماوذحتا الجر نيثالث

 لسراو * مين مهللا سابعنب ا لاقف ةرت كول نم عرس! مهبك اله ناك ةئايعب را و الجر نيعتو
 اما سابع باي ةبوامم لاق كلما ديعرب داالف ايف هلكف هل ةجاح يف ةي واعم ىلا كلملا دبع ناورع

 منمهللا سابعنب !لاقف دعب رال اةربابجلاوب ,الاقفاذه 8 ذل سو هيلعمللا يلم هل 'لوسو نأ
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 ءاجل اق ةيححص هل تناكو هدع هللا ى ضر ينهللا ةرمنب رم نع يقهمبلاوو اذ او ىلمي وبأ جرخاو*

 | ةنعل هيلع ةيحدلو ةيحدل اون ذا لاقف لسو هيلع هنثأ ىلص يبنلا ىلعنذ أتسي صاعلايجلا نيمكتلا

 ووذةرخ آلا يب نوعضوي و ايدلا يف نوفرشي مهام ليلقو نينم وم الا هباص نم جرخي نه ىلعو هللا
 ءاطعو يرهزلا نع يعك فلا جرحاو + قالاح نم ةرخن الل ايف مها مواز دلا يف نوطعي ةعب دخوركم
 * هنولزتي ويربنم نود عصي هينب ىلارظد يف أك كمل لاق لو هيلع هللا ىلص يبلانا يفاسارملا
 هدلوغلب اذا مكعلل لاق لو هيلعمثلا ىلع يبنلا لا هنع هللا يذرةي واسم نع يفك افلا جرخاو
 حماتك لاق هنع هللا ىغر مطمن ريبج نع ب يجتن با جرحاو# رمال ااوككمنيعب راوا نيت الث
 ْ امتىتمال لي وسو هيلعهشلا ىلص يبنلا لاقث صاعلا يبانب مكحلارف موهيلعهنلا ىلص يبنلا
 |[ هللا ىلص هتالوسر لاقل اق هنعاللا يضر ةريرحيلا نعةماسا يبانبا جرح او + اهي لص يف

 ا ىلع صاعلا نب ديع سند ورم فعرعا ذه يربنم ىلعةيءا ينب ةريايج نمرابج"نفعرإل مل وهيل
 ديعس نع ميعنوياو قيوبلا جرخاو* ربملا جرد ىلع مدلا لاس ىتحملسو هيلعهنا ىلص يبتلاربتم 1

 نوع“ مل-و هيلعمللا ىلص هللا لوسر لاقف ديلولا هوعست ماللؤةلسما يسال دلو ىلاق يهسملا نبا

 ىعازوال لاق» نوعرف نمىتمال ثومل ديلولا هل لاقي لحر ةمال ا ذه ي نوكيس كتنعارف هامساب
 ل-رماذه قييبلا_فاقدي زي نيديلولا هئااني ارم كاملا ديعنب ديلولا هبا نوري ساملان كم

/ 
/ 

 جرحاو ءهوسغ#“و الوصومدريره يملا نع سيسملا نبا قي رط نم هطعل عاطل هجرح اوه ندح

 دوعدم نبا نع ميعنوبأو قوببلا جرحأو + هنع لنا ىمر باططانب رم رع دما مامالا هلشم

 | ةسلانونطي ءارما يدعب ؟روءا ىلو-مل و هيلع كلا ىلص هللا لور لاق بلا ه.عدقا يدخر

 دوعس نبأ نع قبيبلاو هحام نبا سدو * امتيقاو٠ نع ةالا كانورحؤي وةعدلا نودلعي و!

 !(| ريغل ةالاعلا نوا في هاوقا نوكر دتس مكلعأ ملسوهيلعدشا ىلص هللا لوسر لاق لاق همعهشأ يدر |
 ةحيس كنالاص اولعجاو يبعماواص# نودرعت يذلا تقولل كلوب يناول هد مهو تكردا نافاهتقو
 ل هنأ مل-و هيلءدثا ىلع ىبنلا نع هنعهلثا ىخر تا علا نب ةدابع نع هجامنب ا جرحاو* الف يا

 لاق اعوطت مهم مكتالصارامجاف |متقو نعد العلا نورخ وي ءايشمهلغشت ءارما نوكيسلاق |
 أ بنا رم يلون املا كلذب نوهورعم مهنأف ةيمأ ينن نم ءارمال ا هذه تنك يطويسلاظفاحلا |

 أ جرحا 96 سابعلا ينب لاي ملسو هلءدنأ | ىلص هرابح 9ع ايتام ىلا العلا داام زيزعلا دبع
 ةوينلا مكيف سابعلل لاق ل -وهيلعدللا ىلع يبنلا ترا دنع هللا ىغر ةرير هيلا نعهريغورازبلا ا

 | تررع تلاق ل ضفلاما ينتث دح لاق امهنعهلنا ييذر سايع نبا نعميمنوب | جرخاو + ةككمملاو :

 هبهتيتأ هئدلو الف تلاق هب ىنت أف تدلو اذاف مالغب لماح كنا_لاةفملسو هيلدا ىلص يباب



 ءافلخلايلاب ييهذا لاقومما دبعمايسوهقي رنم» ابل اوىرسلا يف ماقأو ووجلاهتذايف "راف |

 سس ----_- ع- ل

 ا ىقح حاشسلا مهنم نوكي تح ءانلخغعاوبا اذه كتربخ ا اموهلاقفهل ركل فهاتاف سايعلا تريخاف

 لاق امهنع هللا ىغر سايعنب | نع ميعنوب او تريبلاو يدعنب ا جرخاو*يدملامهنم نوكي
 لاقف ضيب بايث ”يلعويباكلا ةيح و هنظا اناو لب ربج هعماذأو لسو هيلع هللا ىلص يبنلاب تروم

 هللا ىلص ىبعلل تلق داوسلا نوسلي هدلو ناو ب ايل يتلا محول هنا ملسو هيلعملل ا ىلص يبنلل ليريج

 دنع هيلعمدرو هرصب باهذّةصق رك ذومرك ذه لاق يبلكلا ة يحد كعم ناك تررع لسوديلع
 جرت لاف وهيلعملا ىلص يبنلا نع هدعهئنا ىضرةرير هيبأ نع ميعنوبأو قيمبلا جرخ او* هتوم

 ا رع يعنوبأو اوك الا جرخاو »+ ءاليأب بصنت قع ىشثاهدريال ناسا ار نمدوس تايار

 | يعترخ لا انل هقاراتخ اتيبلعا انا ىلاق ملسو هيلعمنلا لص يبنلا نأ هنعهنلا ىصر دوعسم نبا
 ا هديب امواو و انههنمموقيق أي تح اديرشتو أدب رطتو »ا الب ي دعب نوقأيس قبب ل اهاناوايندلا

 ىتح نوطعيف نورصنيف نولت اقيف هنوطعي الف قحلا 9#روأ ! اسفدوس تايار باهصا ىق ةرشملاوح

 .| نع معنوب أوى ةمبلاود ا جرخ وها لظ تاما ال دءام لت تيب . مأ نم لح ىلا اهوعدي
 || دنعيتب لحانم جرحي لسو هيلع ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعهل“ ىضر يردحلا ديعس يللا

 | قبلا جرخاو+ايتح لالا هؤاطعن وكي حافسلاهل لاقي لجرنتفلا روبظو نامرلا نم عاطقنا
 | يديملاورو_هنملاوحافسلا ادم لاق لسو هيلع هنا ىلص يبنانرعامح ثا ىذي سابع نيازع عيوب

 ا بلاط يبل نب يلع نع تايرقدوملا يف راكن نب ريب زلا جرساو +يحص دتسب ىتبيبلا هوت جرح او
 ُ مسوهيلعهللا ىلص هلا لوسد كما هتيصويف لان ملم ءنبأ هير نوح ىمو ' هناهنعمللأىخر
 أ( اقهبيفرسح اونيطساقلاونيقراملاونيتكانلا لاعب يف :رماود دعب فاللدحا نم نوكي ام يتريخ-ا

 ! اذه :راواهموثراوتين اورد ينب ىلاريصي تدي زي هنباوةي واعمك اي هنا يفربحاويباصا يذلا

 | نع ماما جرحاو*نيسملا التقي يتلاةب رتل' ىفاراو سايعلا ينب ىلامتة مايد ىلارئاصرماالا
 | نمنوقايسيقيب لها نا لو هيلعدشا ىلص هل! لرسر لاق لاق هنعمأيخر يردحلا ديعس ىلا
 أ! قييبلاجرخ 196مدقل امريغىرخا تاييغت ةملسو هيلع لا ىلح لصور ايخا اولادي رشت و الدق ي دعب
 1 ينال اقاينعهلثا ىضرةلل“م أل سوهيلعهللا لص يبنلا جوزت ا تكلاق اهنع هللا يذر موثلك مأ نع

 '| ٠ ”لعدرتسالاةيدملاىراالوتامدقال ا هاراال يفاوةلحو كس م نمي و اىثاجتلا ىلا تيدها

 / اذهوهيلا ةيدحلا وأب ليق لعا هللا اودي ري تام دقالاو ءاراالو سو هيلع مننا ىلص هلوق قبيبلا لاق

 |( نعناخيتا اجرخ أو ا

 املسو هيلع هنا ىلص هت لور لاق لافهنعدقنا يضررباج



 ق ىشاجتلا سو هيلعدتا ىلص هلل لور ىعن لاق هنعهفنأ ىضر ةريرهيف ا نع ناخيسلا جرخ أو*

 ١ قيمبلاو كالا .رخاو او#*تاريبكت مب راربكو مهببف صو محلا ىلا مهب جرشو هيف تام يذلا مويلا
 مهنايبدي نوت أي كم لها لمجةكم ملسو هيلع هللا لص هالو ره لاق ةبقعزم ديلولا نع

 | ينعملوىم ًارىلعحسميرلف قولحلاب سيطميفاوهيلا ي أ تروح رقت مطوع دي و مهسأور ىلع حس

 نيح ديلولا رابحاو سو هيأ عملا !ىللصدسنا لوسر 2 رب عن دينولا يدنا هل هلعاملاذه يقبيبلا لاق

 || ىلع اهومتن يلا بايسالااةل > نم وحو ةالصلاهريخ نو ري اهب رش نم ةهورع ءنايتع هل هسنسا

 سئر باطخلا نب رمع لاق لاق هنع هللا ىضرمسا نع بيطخلا جرخا و* هنع هللأىضر نامع ا

 !| ماتلاوحت اموي كريعب ضمراذا كب فيك مو هيله ىلص هن لورد لوق ينع بهذ ىرتدبيخ ١
 أ ءينندلا ة بي رغنبةورع عدي رينب ريشسملا انت دحةدرلا !باتك يم يس لاق*اموي تاموي ا

 : ملسوهيل هن ا ىلع ىبنلا باتككب سيح نب ةربواديلءمدق لاق ىلع دلا شيشجنعز وريد يي كلاما ظ
 (| تلتف ىتح ءادتاقف باذكلادوسالا ىلع لمعلاو برا يف ضوبنلاو اننيد ىلعمايقلاب هيفا رعأي
 | يح وهو رطب سو هيلع هلا لص يتلا ىلا اندكحوةراغلاانهشوهس ًارمييلا تيقل ًاودوسالا أ

 ا يذلا وبهقيدصلا ركبايلا ىلع دعي السر ته دقو كلذب هبا اربحاو هتليل نم يسولا ها ادانف |
 ملسوهيلعمللا ىلص يبتلا لا لاق امهنعهلاىفررمع نسا نع يئثدلا جرحاو*اننتك نعاساحا |
 ,| لتقل سوهيلع هللا ىلصلاقم انيلعجرخت يسعلادوسالا ابيه لق ىتلاةايلل ىف ءامسلانمربلا ْ
 || *زوريفزاد زوره لاقوه ل سو لايق سيك 5” رايم تيب لها نم كرابم لح رملتقةحرابلا هوسالا |

 ْ كما ! لاقل سو هيلعمتلا ىلص هللا لوسر نأ! مع هلا! ضر سايعنبا نعناحيشلا جرحاو

 هلل اىلص يبنلا ةأيحرحل !يفةوبنلا ىعداناكو هلدقي ةياور يفوىلامتهقلاهرقعي باذكلا ةءليسم ا

 | اواتاقف ديلولا نب دلاح يلع .'واتيج هتف الح لو! يف هتعهل !ىضر قيدصلا هيلارهجل لسوديلع أ
 جرحاو# سان ديفدكرا شو هنعهّثا ىضر ةزج لتاقيشحو دي ىلعهللا هلتق تح هموقو ةمايسم

 | اذ ةيدملا لهال تقوإسو هيلع ىلص هللا لوسر نأ اهنعهلثاىيخرةشن اعنع مالا يف ؟ ىفاشلا ١

 دالبلال ها مارحال اناقيم ةفحجلا لمج يا ةفحجلا ب رغملاو رصموماشلال هالو ةفيلخلا
 قيهبلا جرحاو* لسوهيلعدلا ىلص هتافودعبال!اهلعأ لساوو البلام ذه تحتئامو جملاب ةروكّذملا ا

 ا لم ىلع موقلا يريس مهنم لجرا ذا مانففاصور دي موياتمموقللاندام لاق هتعدلا ىضر يلع ن بعأ

 رع ًايدح ا موقلا يف كين لاقت ال للا بحاص نم لسو هيلع هللا ىلص هل !لوسر لاقفر ا

 نع ىعدي وهوة عبي رذب ..ةينعوم لافتة زم ءاخ رمال لبا سام توك ناىسمف ريخب

 يب ا يا ا ل مج ا ا 2 يا را 2
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 ناو رمحالا هلوق دعب دازو ةورع قي رط نمو باهشنبا قب رطنمهوحغاضيأ جرخ او#بكلذ
 قي رط نمو يرهرلا نع ةبقع نب ىسوم قي راح نم ميعنوب !ويقبيبلا جرخاو*اودشري هوعيطت

 اولاقف نييب الكل [لقعيف مهئيععسي ريضدلا ينب ىلا ملسو هيلع هنا لص يبا جرخالا قريب زلا نب ةورع
 | نورظتني رادح لل اق يب درا أ نم هعمن هو سلخ كتجا< عجرتو مطت تحمس اقلااناأي سلجأ

 هودجت نل اولاقق لسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر لتقباورمعتا نيطايشلاواداخ الفرم | يوصي نأ

 ا ارح هيلع ل دفدتحت وهىدلا تسبلا قوف تربظ متئش نأ !.مملحر لاقفن 5 الاهنم برقأ

 ا( هياصصاو وه عجرو أقم هذ أت نمهباورمتئا اهوريخلو ع هيلحدنلا ىلص هيلاهلثا ىجواوهتلعقف

 | نأ مْوَق م ذِإ ميل طم اول ذأ اونم ! نيذلأ ايا نارقلا لرنوأ

 ا وعى. هونج 7 ذهل

 نامهرم امتنا يح ىلعهلل ا هرهظ الع ةيالا "نع ممر انكك دي كيل اوطسني

 1 باتكلا لهانممهئايلوا اومهن اوخاب داري ام نوقفادملا ممم العا واش تيح مهرايدنم أ وحر

 ا متع ف لت نا متجرخا ناو رصنلااديلعإكا متاتوق نا ادتاموانايعت عمانا مهاولاقم مبيلا اولسرا
 ا ملسو هيلعدللا لسا اودانفروبظلا ناطيشلا مانمومهترغ تم < نيقأدلا ناماب اوقثوال* ا

 ا مدهو لسو هيلع هل هلا اىصدنا لوسر#ر ماش كلتاقتل هل انتلتاق ىئلو وجر صال هيا دانا ةياصحاو

 بولق يفدشأ قلاوممورصني له نيقفانملا يديأو مهيدي هللافكو د اة ةرحو ملحن عطقو ممدود

 ٍ ضرع ناك يذلا لسوديلسعتل ىلصهلنأ لوسر اول / أس نيقفانملا نم اوس سكي اظ بعرلا نيقي رفلا |
 ْ هوت ميعنوب | جرحاو *حالسلاالا لبالات لقا امملومهيلجي نا ىلع مماضاق: كلذ لبقمهيلع |

 أ «سايعنباع نعحلاصيفا نع يباكلا قي را نمو سابع نبا نع ك اه'! نع لتاقم قي رط نه

 ا ةيظع ىيرملااؤاخ دي زي ةياور فواهريغوداي زيلا نبدي زيو ةمركعن ع هوحنربرجيزبأ جرحاو

 أ جرخاو هب ' الا تلزنومت نم هماقاف لي ريجسم ٠ اج تح مهيدي هنعمل اكس ماع هيلعاهوح طبل

 ا كد ورمج لبقا ةئيدملا نمريضتلاوهب تجررخ لاق هيبأ ب !سعرفعج نب ميهاربأ ينتدح ىدفاولا

 '| ةيلاجاتن اوخاتي ًاراربعمويلات ب ًارلاقفةظي رق ينب ق ًاهاهبارح ى ارق مز انج فاطم ىدعس
 ا ىلع اذهطلسام# ةاروتلاو لذ جووح اوجرخو ملاوم ١ اوكرتدق لقعلاو فرشلاو دلل اوزمل ادعي

 || هرم ًايوهبانرشب دقو يبن هنا نولتا كا هلاوف ادهم عيتن اوناعتو يفوعيطحاف ةجاح م ييهناطق ةموق

 !| انارع ًاوهمودق نافكو تي سدقملا تيب تيب نم ااجدوهيلا ملعاامهو ٌساوح نب او هرمعوب ناتيملانبا

 ْ تارق دق ةطب نب ريب زلا لاقفم ذهادتريجامهانف دواتام م السلا اىهنم هئرقن نا انارعاوهعابتاي
 || دس | دسانيبمك هل لاقف ٠ ٠ انث دح ا يتلا يناثلا يف سل ىموم ىلعتلإ زن ىلا ةاروتلا باتك ىف هتفص ما
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 يحاص تنا ريبزلا لاق طقدتيي و كيب تلح امو ملوِب لاق تنا لاق هعابتان م كمنياف
 كلذ يفالواقتف بمكل عى دعسنب ورمل بقافانيب ا تيبا نأو ءانيتا هتعبتا نافأن ذهعوان دقع

 يقييلا هجرخ ااعب اتريصا نا ىسفن بيطتاميفاالا تلقامالا رمأ يف يددعام يسكلاق نا ىلا
 يبنلا طبارامل _لاقهدع هللا ىةدررباج ىع ريب زلا يلا قي رط نم ميعنوب اجرحاو * ميعنوبأو

 هللا اقتعلاقم هس أر لفي وهولي ريجسءات مهيلع تكملا لاطوريصنلاينب : سو هيلع هللا ىلص

 كحالس كيلع دشفق مهيلعتل ري فتم اثيشادتمال نمانعزب امدناو عاطمام عرس امدهتاي كدع
 فرب لهس نع ناحيشلا جرخا + اهانجتفن هيلا انضهنفافصلا ىلعةصيبلا قدت اك مهتقدال هاو
 هي زاغم ضعب يف "روك شملاو وهىقتلا ملسو هيلع ىلص هنئا لوسرنا هنعهللا يمردعس

 ابعبتاالاةذافالوةذات تيكرشلا عديال لجر نيل يوم ركسع ىلا موق لكل اهثاولتنقاف
 !| اما لسوهيلع هللا ىلص لاقف نالف ازجا اممويلادحا أزجا امهللا لوسراي ليقف دةيييباهب رقي ١
 .| لاقفوانلا لها نم ن الف ناك ترا ةنهلا له, نماني!اولاقعكلل ذموقلا لظعافرانلا لها نم هنا ||

 حرج وح هعم اطباأطبا اذا وهحمحرسأ حرس اك هعيتامادب 'ةلاخل هذه لع توعال هاو لجر
 لتقف هيلع ل مات هيي دث نيب هبابؤو ضرالاب هغيس عضوف توملا لج“ < اوهدحارج تدعشاف

 هجرخأو# هرمأ نم ناك ي ذلاب هربحاف ك اذامو لاقلثأ لوسر كنادهشا لاقف لج لارا سفن |
 لاقف ربيخ سو هيلعللا ىلص هللا لوسر عماد دهش ظفلاب دعه 'ىضرةريرحإلا عن اخيتلا 1

 ترتك ىتحلاتقلا دش لجرلا لتاق لاتقلارصح افرانلا لها نم اذهمالسالا ىعدي نمل جرا أ
 لئاقهّشاودق رادلا لها نمهنا ترك د يذلا لجرلا تي ارا هللا لوسراي ليقف هعتبت هتتبتاف حاولا هب
 باتريس انلا ضعب داكفرادلا لها ن.ءناام!لاقفحا ارا هب ترتكو لاتقلا دشا هللا ليسيف
 اولاقف هبرتنافاعسابتم جرقتساف هتناك ىلا هدبي ىوهأف حارملا لا لج جراادجو كلذ لعومانيبف |

 باص ا نمالجر نا ينهلادلا نب ديز زنعوت قبلا جرخاو+ كثي دح هللا قدصدق هللا لو رأي

 كلذل سانلاهوجرو تيريغتف ميحاص ىلعاواص لاقفربيخسموي يفوت مسو هيلا يس هللا لوسر

 نيمهرد يواستال دوبيلا زرحنمأذ 'رخاب دجوف هعاتمادشتنف هلا ليس يف لغكيحاص نا لاقف

 هم أثر خ نيو لوقي لسوهيلعهنلا ىلص هللا لوسر تعمم ورم نع ميعن وبأو قيييبلا جرخاو*

 عفدي مرحلا اذهبناكو دونم ناكو فيقثوبا وهولاغريلا ربق اذه ربقب انررف فئاطلاىلا
 هعم نفددتأكلؤ ةيآو هيف نفدف ناكملا اذهبعموق تباصا يتلاةمهنلاهتباصا جرخالف هتع

 جرخاو*نصغلاهنم اوجرفتساف سانلا هردتباف ه هومتيصأ هدع تشن منا نأ بهذ نم نصغ

 قيرطلا دي رطلا ضعي ناكأ ذا تح كوبتنم وديلع هللا ىلص هللا لوسر مجر لاق ةورعنعقيببلا



 ل ل اي ل يح
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 قيرطلايف ةبقعنم هوحرطيتأأو ورم تق نيقفادملا نم سان لسوميلعمتلا لصدقلا لوسرب 5
 موري لضرا ةفيدح مسوديلع هل صدقا لوس :ر رمأةيقعلا اوشلب الفا اوقلتوكالذلاو دمتساو !

 ترا اودظو هلل !مهبعرف نوتلثم مو مرصب او مهلحاور هوجو برضف نجمع ةفيدذح مهليقتساف |

 لاقف ةفيذح لبقاو سانلااوطل اخ ىتحاوعرسافلسو هيلعمتنا ىلص منن 'لوسر هيلعربظ د قمم كم
 اوريسيلاوركم مهناف لاقال لاقاوداراامو مهن أبت نم ناك ام تلك له لسوهيلءهقنإ سما لوسر

 هفأ يأ دازوهوحن قاصسأ نبانعيبيبلا ج جرخأو* اهنميقوحرط ةيقعلا يف تعلط ذأ تح. يعم آ

 دنسب قيمبلا جرخاو+الجررشعىنث اهل ىف مهب كربخاسومهنابا « امساومهئامساب ينربخ ادق |

 ؤ
1 
 ا

 هللا ىلص هللا لوسر ةقانماطخبا دخت سك لاقامهتعهللا ىضر ناهلا نب ةفيذح نع مي

 اهيفاوضرتعا دقايك آر رشع ينثاي انأ !ذاف ةبقملاب اك 1ذ!ىتح هقوسي راعو هب دوقأ لسو هيلع 1

 أوناك الل انلق موقلا متفرع لهل اقف نيريد اول اواوق مهم خرصق لسو هيلع هلا | ىلص هللا لوسرت يهناف

 اومحزي نا اودارالاقال انلق اوداراامنوردت لعةمايقلا موي.ىلا نوقفانملا ءال وه لاق نيقلم
 ةلييدلا امو انلقةليبدلاب ميهمرامبللا لاق# اهتموقليفةيقعلا يف لسو هيلع هللا لصءللا لوسر

 ناهتع هلا ىغر ةفيذح نع سم جرخاو# كلهيذ مع دحا بلقط اين ىلع عقب ران نم باهشلاق

 مسقيس لما ملب ىتحةدجلا نولخ ديال اقفانمرش انتا يباصصا يف لاق لسو هيلعهنثا ىلص يبنلا
 عروس نم قح مهفاتك نيب ربظي رانلا نم جارس ةليبدلا مهيفكتم ءمةياةطايملا

 لاق سو هيلع هنا ىلص هللا لوسر نبطخ لاق هنعمل ىمردوعمنبا نعي يهبل جرح

 *«نيت الُثو ةتس ”دعىح نالفاي مق نالفاي ق  مقيلف تبع نف نوقدانم كتم نأ 6
 هللا ىلص هلا لوس .ر لاقت مهتيبا راك والا عجلان تان وعدمست جرخاو

 فك رفغتس ًاوهللا اورفغتسافاوموقفاذك اولاقواذك اولاةهاوعمتج دمال اجر نأ ٍلسو هيلع

 اوماقف نالهاي قنالاي ق لاقف كئامساب كديمسالوا نءوقتل لاقف تا ارم ثالت كلذ لاقف اوموقي
 انِيب لاق اههنعهللا ىضر سايعنب نع يقييبلاو هححصو ماخلاو دمحا جرحا و*نيعنقماي ازخ

 صلقي داك د قو نيل م ا نمر فن هدعوهرجح نمةرجت لظ يف سلاج سو هيلع ا ىلص هللا لوسر
 بتلاقن قرنا لجد لخدف ءرلك الف ناطيتينيعب ميلر ارظني لجر كبت أ أيسلاقذا لظلاوهنع
 اوفلخ مهب اعدفمهيلا قلطناف نالفو نال ذو تناينبست ' م ىلع سو هيلع ها لصهننا وسر

 ل َنوُملَص امك ُهَل نوُفلُْحَف اميمَج اهلل يب مْؤي هللا لزتاماورذنعاو
 ةقلح- ىلاةطاطم نب سيء اج لاقنم ىلا ديعنب ىل ايل نع كلامة وريف بيطختا جرخاو



 فدل ل

 :( ةرصحب اوماق جررخاو سوالا ءال ارهاق يشبخلا لاب و يمورلا بيهصو يسراقلا نالساييف ا
 هريخاق ملسو هياعهننا ىلص يبنلا هبا ىت ىتح هييبلتي فخاعذاعم ماقت لاق ءال وه لاب امش ل احرلا اذه

 ةالصلا يدون م لهجملا لحد ىتح هءادررجيابضغم لسو هيلعهلثا ىلص هلأ لوسر ماقف هتلاقم |

 ناودحاو باب الان اودحاو بربرل!نأ ساتلااهبااب_لاقمت هيلع ىت :اوهنادمخحل ةعماج

 لاقهيب رعوهف ةين رعلاب ملكت ني ناسل يشاعأم !الو باب كت دبل ةييرعلا نأودح اوني دنيدلا
 نا هتيقاعن كه رادلا ىلا هعد لاقم قهانملا اذهي لوقت اسمن لوسراي هسنب ذح اوهو ذاعم

 ةينت ةيبثلا دعي نمل اق لسو هيلعهلث' ىلص ينل نارباج نع ملسم جرحا و+ةدرلاي لتقمدترأ

 سانلا ردابت< جررخ-ا يب ليحدعص نم لوا !ناكم ل زك ارسا ينب نع طحام هدع طي هفاهرا ملا

 رمغتسي لاعتانلتم رءحال للا يحاصالاهل روقشم كك لو هيا عهللا ىلص هلل لوس .رلاقدع
 ميحاص يل رمغتسي نا نما ىلا بحا ىلاضدجازال ساو لاق ملسو هيلع ىلص هلو ركل ا
 ( انجرح لاق هنعدللأ ىمر يردخ ا ديعس يلا نع ميمون جرحاو* هتلاضدتمي يبارعا وه اذاو |

 أ| انلبقا تح ليللا رح ؟يفابرس ناعسعب انك" اذاىتح ةيبي دلل ماع و هيلع ىلص هنن 'لوسر عم
 | لاقعدلابابلا نك ةيلاهذع 5 ملسو هيل هسا ىبص هنا ل وسر لاقع ل القنا اث اذ ةبقع ىلع

 *ْك اياطَخ كك زيف ةلح ةطح اوفو اديس بال واخذ أل يئاس'ىبهن

 ىرت ناىيدعهللال 1و راي تلقت انلرن اناديهالم هلردعال !هليلل ا ةيتاد ذه رم دح ' طيهام ا

 ةلدللا رمغد_ةلهديب يسن يذلا ولاق ممم هلاانب ىلصا صا يح 5ةري رل لاقهاشاريت شي رق

 يلارعا اذا رطش انبهذم بن« سيلموقلا لاحر هيلع تمتلاادحاوايكي ورالا نيعجا ىكرلل
 تاذةينك اننكا يدعن  ريمتنب رمت لاق لاقي دفاو ولأ نع ميعوب ا جرح او« موقلا يف ارهظنيب

 جال اهن 0-0 7 كارشلا لتمتناك اهنا يادحو يفد ينبت تن اكن أ هلبأ دلظنملا

 || يفان كي ةليلل' كالت ت ءاضاد اهتعس نم اه. ب نيفطصم نوريسي ةليلأ كالت سانلا ناك د قلع

 هللا نيعا يكرال ةليالاهذح ين هنا رفغدقل لاق ملمو هيلع هلأ ىلص هللا لور ميص !ايلدرق

 نم وه اذأد ركسملا يف بلطف مهتم سلو موقلا لاحر هيلع تمفتلار - الج ىعادحاو ايكيدر ١

 بتلاق كلرفغتسي مل هيلع هنا ىلص هللا لو بر ىلا بهذا هل ليقفرحلاف ميس لها ن نمةرعم ىف

 ًاربعسانا دعب هريعب بلطي قاطنافهل اريمي لضادق وه'ذاو يلرفغتسي نأ نمرما هللاويريعبل
 هاك ىقحدب معاش تاق ى دورتك دلعت هب تقلز ز اذا لابخلا ين ريسي وهائيبف مهيفهيلطي ركسعلا

 | نل بازحالا موي لو هيلع هلا لص هلا لو بر انل لاق لاق ةداتق نع يقبيبلا جرخاو *«عابسلا |



 | جرخأو  «كلذ دعب شيرف مرفت بازحالا مويهباصتال هلاقمويلا دعب نوكرشملا موزغي ||
 || ظنل يو بارحالا موي ملسو هيلعهللا ىلصهلل لوسر_ لاقدر سني نابلس نع يراخبلا ا
 ا * سو هيلع صرب ١ 5 ناكف ميلا ريسن انوزغي الومهوزغب ن آل با زحال ا هنع ىلجا نيح ْ
 مهعم باتكلا لها نملاجر ءاجلاق هنعدقل' ىخرينهملا ةيقعنب رءاعنع يقتبدبلا جرخاو ١
 الاعينرن أس مل لام لاقفدت ريشه تاح دق موديلا ىلح يبنلا ىلعاونذ أ جساف فمحاصم ١

 ٍإ لأقف فرصناأ من ينك رى دف رجسملا ىلإ جرحو أضوت منيف ر يتلع مالا لعاال ديعان امنا يردا 0

 ا ينولأت مت مكج اعوتدبحا مث دناللاقف اونخدف ”يللع موقأ لح دا ههجو يف رورسلاى رااناو يل ْ

 | ناكدنا ال ىينرق !يذ نع يفول أت تح لاقابردحاف ىل اولاقاو ككتن نا لبق نم هنع |

 || انف ةيردنك- !اه لاقي ةني د« ىنتباهرصم ضرا لحا -ىق'ىتحراسف كأم يطعا مورلا نمام الغ |
 ا لاق كنمتام ر طب أهل لاق ضرالاو٠ا اهسلا نيب ىلعت «أه هد ججرعف تكا » فلها تعب أ ادب نه هعرف أ

 ا هللا لمج دقدل لاقت اًثيقىرا تدل لاقد كتمتام ران طنا هل لأم ةينات هب ىلعت ءاد نيتي ٠ءىرا ا

 | !ههيلع رقي ال نيقلز زيلبج هلا ىنتيام هلرنا مولاعلا تبتلو ل هاما لمت هب كالست كاسكل ا
 ا موق ىلع مهماعقالث ب ذاك  هوجوك مههوجو موق ىلع قا: ضرالا يراساب من حرفا ءيت أ

 ا ولاقت تب أرغلا ىلعقا مقيد اةرحم# 'امهققي يللا مهتات تايلطلاى م ممول, لعق !مهعطقال ناصق |:

 || كيس ةأرءاتناكلاق هنعهللا ذر يرتحبلا يأ نعيقبدبلا جرح اوهاتباتك يمدح دكه ||

 ةقاس تكفا اما تلاقي هماعط ىلا اهاعد تسم ا الد مل-وديلعشا ىلص يلا تتاهديارذاهناسل |

 || امأ تلاع هءاعا ىلا اهاعد سما ال ظفحقلا ضعب تاظنحت رحل مولا ناك اططدع#املاق ١
 | اهاعد تسماال* يشابه. نكي مهتافنحت رحال مويلا ناك الو تبذذك لاق ةفاص ويل ل١ تنك يف
 | ايدلايبانبا وقييبلاو يساايطلا جرحاو»# تع ”مويلا لاق ةئاص تنك 5 ىلا ءاتل ات هماعاد ىل )|

 ا ق- متم دحا نراعنيال لاقو موي موب ملسو هيلعدننا ىلص يبنلارع لاق هنع هنا ىةر سا نع ا

 ' 0 ًامائاص تاناخيلا هلل | لو مراي لوقيف ءىحي لجرلا لعجاوسما ىت> -سانلاماسع هل نق ا
 || امهناو نيعئاصاتالغ كالحانمنات أرماهللا لوسراي لاقل جر ءاجاذ' تس هلنذ ًايفرطفاف |
 ا هنع ضرعاف هدواع م هنع ضرعامه دواع# هنع ضرعافار طيلفارلن ذأ اه كايتأتنا نايتس ْ

 || نيتمئاصاتناكَنا امهرق بهذا سانلا مول لك اي لظنمماص فيكو اموصيجل ههنا لاقف ا

 ا هيعمل 'ىلص يبنلا ىلا معجرف مد نم ةقلعة دح اولكت ءاهأت ءاقتسافامهريحاف عجرفائيقتسلف

 | دما مامالا جرحاو*راتلاامهتلك ال اهنولعب يف تيقب ثديي سفن يذلاو لاقف+ ,ريخاف لسو

 هللالوسراي لاق الجر ناواتماص نين أر ما نأ لسو هيلع هلفأ ىلص هللا لوسر ىلوم ديبع نع هريغو
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 سس سيسهم + مع مومس وت

 ا نعد ءوأحداقي هين ان ءهفامهعدا لاق شاملا نمانوق نااتداك | هناواماص نين ارماانبهن ا |
 رخال لاق م حدقلا فص ًالامىتحاجل وادي دصوام دواجيق ت اقف ينرقامهادحال لاق ا

 ْ ص و هيلعقا لس لاقت حدقلات المح طيبع ملو ديدصومدوت نم تعاقهيثيق |
 أ ىرحالا ىلا امهادحا تلج اميلعهللامرحام ىلعاةرطف وام هللا للحا اهعاتماص نيتاهنا
 أ نعد و كالا جرخاو* ىرطلا طيبعلاو يظعلا حدقلا سعلا» سانلا مو نالك ات اتلعجن
 ا لخ دفماقؤأ هباصصا عماسلاج لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراهيي لاق هنع هما شر تباث نبدي ز

 | هيلعهللا لص يبنلا ىلاتق ولدي زاي مولا لاقف لسو هيلا ىلص لنا لورا ةيدده ماب رق
 ْ هك دعي احاولكا دقف مهيلا عبرا ل )اقف ىلا اذه نم انيلا تعبت ناتيأر نادل ف سو |

 | ةرضخ ىلارظنا يف اكلاقف هيلا! واج تدحرمال اذهن انامل اهلك اما اوااقنم مجربخاف تعجرف |
 | ىسدقملا ءايصلا جرحاو * مهرفةتساعانلرغتساه هللالوسراي ي'اولاقع متاؤ يدب زيحلا
 أ ناكر رانسالا ياصعب اهضعب مدي برعلا تناكلاق هنع هللا يضر نس :١ رع ةراتخلا يف |

 ا الاقم اظقيام مواوعل هنا الاقماماعط امل« يعيجلواظقيتسافامادف امهم دخي لحر رمتو ركبيال |
 ١ لاقف كامو أتسي ومالا كار ةيرمتو ركلأمان اهل لقع إسو هيلعمكلا ىلص هنأ لوسر تما
 ا يخل حل لاق اتمدتئ أ ىشيابهللا لوسراي الات ااخ امدعت اامهنأ سو هيلعهتنا ىلص

 | جد رفذ تلقا ارم لاق هللا لوسرارانل ارقذتسا ال اقف أك ياش نيب هل ىرال يف أه هب سفن يدلاو
 ٌْ فرعي ال ريخلا ىري داكيال لجر ناكل اقهتعهلا ىضرةريرعيجلان ,عرك اسعنبا جرخاو#

 | موقلا جعل" ةنحلا بالف لخدا هللا نارتلع لهطسو هيلعهلا لس يبنلا ل !اقهتاش لمع يكمل :
 | هيف تناكدق دنا ريغ لمع ريتك هلن ا تلاق هلم نعهت أما ل أسف لها ىلا لجرماقف |

 || يبنلان مناك اذاىتح لجرلا ءاخ هلوق لتملاقالا راهنالو ليل ي نذاوملا ععسم ال ناك دلصح
 | نالملحا تنتا لو هيلعهنلا ىلص يذلا ي دانمي دان توصلا معسي تيجي لسو هيلع هللا ىلصأ

 | دعسزناجرخ او*هننالوسر كنادهشا لجرل!لاقد اذكو ذك كوربح امل هع نعمل اسف ا

 هللا لوسر تءعم كلام نب ث راح لا نعيقبيبلاو ينطقرادإاو نابحن :باومك ادلاو يذمرتلاو ا

 | حتف موي ٍلسو هيلع هللا ىلص لاق ةمايقلا موي ىلاادبا مويا فه دعب ىزقنال لوقيلسو هيلع 0
 مامالا ركذو *لاق 15 ناكقابلهارفك ىلع ىزغتال ٍلسوهيلعهنلا ىلص دارا يقبيبلا لاقةكم

 ترصن مويا اموي هباحصصال لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ها لوسر نا ةوبنلام العاب اتك ينيورواملا

 نيحرجعلا نم برعلا هيف لاعت هللا لا دااموراق يدب ةعقولار .تءادق اورصن ل و مجيلا ىلع بررعلا

 معلا نم برعلا هيف فصتنا موي لوأ ناكواواتق نم سرفلا نملث اونيركي هد ونابيشوش هيف تاتق



 و < لسو هيلع هللا ىصعتنا لوسر هيفربخ اييذلا مويلا نم ةعاسلاهيف ناك كلذ ناب ريظامم ءاجو |

 ةعبب ير .ر ميل مويلا لخدي هباصحال لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا قوسرنا ىدسلا ىو

 هاعدلفةنيدملا نعةجب .راخ هليخ فلخوم دحو ي :ركبلا دعه نب ريطحلا هاتافناطيشناسلب

 نم جرت هرواشا نميلفيفرظن أ لاقفهريخافوعدتت ىلا لاقفاسو هيلع ىلص هلا لوسو و
 نم حرس رق رداغ بقعب جرخورفاك هجوب لح ددقل عسوديل ها لص هللا لوسي لاقف ءددع

 يبنلاربظال لاقامهدع هللا ىضر سايعنب نع دعس نب ا جرخ او« لطم أو هقاتساف ةنيسملا حرص

 ءارغص الو ءاشي مل سيل مهيلهاو مهسقتاي اوجرخي نا ىلع مهم اصربيخ ىلع لسو هيلع مق! ىلص

 3كم لها اهناريعتانك يتلا[ كتي 1نيا سو هيلعهلا ىلص هنا لوسرامط لاقف عي رلاوةناككب يتاف
 || انيشيفاتمهك نا اهكنا اهللاقف* يش لك ادقفناد ىرخاانعفرتو ضراانعضت ل رن لعانب رهالاق
 ىلايعذأ لاقفراصنال نم الجر اعدف مسالاق اهكي رارذو ءامددب تلامس ا هيلع تعلطاف

 ابيف ابيت أف ةعوف 7 ةلحت رظااف كراسي نعوا كنيمينع رظناف لضلا تمئا | عاذكو اذك حرك
 ةيواعم نعىلعي وبا ج برخ اوم هيلها ىبسوامهقانعا برضق لاومالاوةين 5 الاب .* اخ قلطنأف
 مهسزهو كرتلاب عقوا هنا هلماع ب باعك ماتاع ةي نواعم دنع تلك لاق هنعهللاىغ ري دخ نبأ

 هللا_لوسر تعمم يناخ يرما كيت أي تح مهلتاقلال هيلا بتك م كلذ نمي واعم ب ضخق
 اهو موصيقلاو حيشلا تب انعابقعأت ىتح برعلا ىلع كرتلا نربظتل لوقي لو هيلع هنا ىلص

 تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ناحيتلا جرحاو »* برعلا دالي يق ٍنادجوي ناتبن

 هحتص امو ءىثنلا مدص هنأ هيلا ليغ هنا قي رعب يا بط ملسو هيل هيلعهللأىلصيبنلا نا

 يلءلج لاقكاذ 1 تلقدتيتفتسا ايف يئاتنتسا دق هللانا ترعشالاق م هر اعددناو
 لجرلا عجو امديحاصا اهدحا لاقف ”يلجر دنع رح لاو يم ار دنعاهدحا سال نالجإ

 ةطاشمو طشم يف لاق اذ ايف لاق مصعالا نب ديبل لاقديط _:رم لاق بويطملات
 هيلع هللاىلص هللا لوسر اهاتاف فتراورذ رثب يف لاق وه نيا لاق ركذ ةعلط فجو

 ءانخلا ةعاقن اهءام نأكو نيطايشلا سافر ابلخغ نأكاهتي را ىتلا رثبلا هذه لاه لسو |
 ناك لاق هدعهللا ىضرقةرانبديز نع ميعن وباو ماحلاو دعس نبأ جرحا و# جرخاف هي رماق

 يس اهاقلاف ادقع هلدقع هناو هنغأي بور لسو يلم ىلص يبنلا ىلع ل خدي راصنالانم لجو
 | يعوادقعهل دقعانالف نا ءاربخاف هتادوعي ناكتمءاناف اسوهيفعهلاأ ىلص يبنلاكللذل عرصف رثب ||

 دجوف دقعلا جرتساف سو هيلع هنأ ىلص ىبنلا لسرافهدقع ةدش نم ءاملارفصا دقو ن الف وثب ١

 ]| ىلع لخدي كلاذدعب لجرلا تي ًاردقلف .و هيلعملا !ىلص ىبنلا مانو دقتعلا ل رفصا دق ءاملا
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 كيا
 ا ! بعك نب ن نم م-رلا دبع نع ٠ دعس نب دعس نبا جرخاو*هيتاعيلو اعيش هل :اميرلواعيش هل رك ذيرلف لسو هيلع همنا لص يبتلا

 هب بهذ يذلا وهديبل ناكوديبل تاوحا مدعا تأديب لسو هيلع هنأ ىلص هرعسامنا لاق كلام نب أ
 | ركذتةثئاع تمعست ةشئاع ىلع تلخدف نهادحأ مصعأ تائب تسدورئبلا ةفوعار تحت هلحداف
 | تلاقد كلذب نهتربحام ايتاوحا ىلا تجرح متهرصب نم لسو هيلعدنلا ىلصهثالوسر ركتا أم

 | هلقع هذي ىح رعسأا اذهدملدب فوسف كلذ ريغ نكي ناو ريخسف أيبن نكي نا نما دهجأ

 || * رثبلا ةيقتت دمعاب ملء سله ةعل ةقلاد رئبلا لمسا يك كرتت ةرغص ير ثبلاةفوعارو « هيلعهللا هلدف

 / لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاج لاق هنعهلن' غر ةرعمنب رباج نعقييبلا جرخاو
 ا توج لاق تام أنالهنأ لاقفةيبالا هاععتمب ملإسو هيلعهق ا ىلص لاقف تام انالفنالاقف
 نعءا 0ص يملا ج جرحاو * هيلع * لصي له صقشمب هسقن رحم انالف لرا لاق ةثااتلا اعف

 ١ انو هيلع دا ىلص بلا انيلع جرن هيام اشباصأ لاقامهنع للاى حر سابع

 0 باعسلا قوسي هنأ فريحاو ”يلع مسفافن 1”يلعل احد باحس' ا الك ماكذم
 «مويلا كلذ فا ور طخ مهمارتجاف تاحصلا يرو ءمانل اسف كا ذ دعب بكاران ءاج 4 رص هل لاقي
 5 ريحاملمو هيلع هلا لصييبنلا ن ايفزملا هللادبع_ةرب ركب نعي لسرمدهاش هلو قييبلا لاق

 أ رطقىم هلأ هناو اذكموي ٍورطم موي كتراو اذكدلب نه *يجيدنأ باسل كلمزع |
 1 هقيدصت ودول كاذزنعاو 18 . مهوظمح نيقفانلا لل + رع ساأنةدتعو اذك موي لاقماندلب ا

 لحر نع قبمبلا جرح او تاناعا هلا د دان لاتسو هيل لسينكشاةاو اوك ةواوتماف

 ا هل ىلص 6 والف ماعلص ىل ! مسوهيلعدكلا ىلص يبنلا ةأ ةارعأ تعد لأق راصنالا نم

 ؛ ترك كف أر 1 تلئسف قدح ريغب تذحا !ةاتمحلدجا لاق تدف يابكولي ل امش ةمقل ٍلسوهياع

 / هللا ىفر رياج نع هحيعتصو معاطاويأ اسلا جرخاو*اهجوز نذأ ريغباهتلسرا اهتراجنأ

 ,| اوعجر الف امال ملت ذحت اوةامش ملتح ذفة ا رماب ورم هباحصاو سو هيلع هلا ىلص ىنلا نا هنع
 : م ةمقل ذخاف ةياصاو وملح دم اولكم اولخ داق اماعط جك انذحت! انأ هللالوسراي تلاق
 ا نم مشتحمال أنآ هللا ىئاي ة ّ ارا تلاقئايلهأ نذا ريغب تحم ذةاشء ذه لاقفاهغيسي اهغيسي نأ عطقسي

 أ تراملا نع هحصصو محلا جرخاو#*انمنوذخأ أيمن ملح ًانانا انم نومشتيالوذامم لا

 _لاقدب يتافلسوهيلعها ىلص هللا لوسر دهع ىلع قرس الجر نا هنع هلا | غر بطاح نبا
 قرس ع عطقق ركب يب ادهع ىلع قرس مت عطقفاضيأ قرس مثهوعطقاف لاق قرساا اولاقفوواتقا
 ملعا سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ناك ركب وب أ لاقف ةسماملا قرس#ت هئاوق تعطق ىتح عطقف
 هنع هللا ىضردوعسم نب نع ناخيشلا جرخ اود هولتقف ,ولتقف هولتقاف هب اوههذاهلعقب رمأث يح اذهب



 3 هع 2

 را كاذب دارملا قييبلا لاق رمقلاوةشاعبلاو ناخدلاومورلاو مازللا نيضمدق سة لاف هنا
 جرخاو# نهدوجو لبق نهبربخ 5 سو هيلع دل  ىلص يبنلا نمز يف ندجودق تاي 5 اللا هله

 كوبت ةوزغذيس ملسو هيلع هللا ىلص هلثا لوسر عم انجرخ لاق هتعدللا ىضر ديم يبا نع سم ا

 هلنا ىلص هللا لوسرامصرخواعانصر اهوصرخا لاقنةأ ارمال ةقي دح ىلع ىرقلا ىداوانيتاف ١

 لاقن كوبتاتمدقىتحانقلطناف ها ءاشن كيلا عجرت ىتحاهصح أ لاقوىت وا ةرشع + و هيلع |
 لسمو متمدحا اهيفرقي الف ةديدش# مي رةميللا يلع بيتس لسوهيلعمملا يلص هللا لوسر |

 مش ىلع لبجيهعقلا ىتح جرا هتلمحل لجرماقفةديدش#ي رتيهف هلاقع دشلف ريعب هل تنك

 ع أبتقيدح _:ىعةارملا سو هيلعهللا ىل لص هللا لوسدل أف ىرقلا ىداوانمدقىتحانابقا !
 | ىدعاسلا دعسنب لهس نع قييبلاو قامححسأ كنا جرح اوجقسواةر .دعغلب تلاةفاهرع ا

 ديحأ نجري ال دوم رايدوهو رح اب لز نيح لاق لسوهيلعمتلا ىلع ىه كلا ناهنعدتنا ىضر

 نيلحرالا لسوديلع هللا ىلص هللا لوسر مجرما ام سانلا لعقف هل بحاص هعموالا ةليللا م 9
 عرص يا قنخ هاف هتجاحل يهذ يذلا اماقدل ريعب بلط يرحل جرحوةجاخ احدحا جرح |

 هتحرأ طىتح يرلا هتلغحاف ريعب تاطيق بهذ يذلا اماوهتجاح ءامق لحم يا هيهذم ىلع أ

 هعموالا لجر جرحي نأ مكبنأ م ملال اقف إسو هيلعدنلا ىلص هللا_كوسر كذب ردحاف ءىبط ل يجي ||
 أ هلثا ىلص هللا لوسر ملا لصو هناف رخأ 1 اماو ىشف هيهذم ىلع بيصايذلل اءدتدل حاص 1

 هلا ىلص يبنلا نأ هنع هللا ىذد ةراره يلا نعريمنويأ جر ماو*# كويت ,«مدق نيح سو هيلع :

 ةريرهوب أ لاق ةعقبلاه ذهبه ا ىلا دمصتال نيم بر لاقف ةيدملا عاقب ن معقب ىلا راعت ملسو هيلع ا

 جرخاو* بذكلا لع نوفلكي قيقرلا ةعاب موني ءاغتلا نا ىنعملاو دعب نيسافنلا اهب تيارف |
 قدنملايف لموديل ىلص هللا كوس عماك ل اق هنع هللا ىضر دعس ن ؛لهس نع ميعنوبأ ا
 نممهبق وي سان نمت كحض لاقفهتلا لوسراي تكحض ل هل ليقع كمضفا رج ىنداصورغشل |
 رباج نع يعنوب او يتيمبلاو سم جرخاو# نوهراكمتوةدحلا ىلا نوقاسي لوبكلا يقرشملا لبق |
 اكشو عاقرلا تاذ ةوزغيف و لو هياعملا ىلص هللا لوسر عمانرسلاق|.سهنعللا يصرمللا دبعنبأ ا

 هطش ىلع ائيرو افةباد ىقلاف رجلا فيرس انيتاف عك عطي نا هللا ىسع لاقف عوملا هيلا سانلا
 جاجخل ة سمح" دعىّتح نالفو نالفو اناتلخدف رباجلاقانعيشو انلك او انؤيطو انيوشف رانلا

 ف لجر مظعاب انوعدمم هاتسوقف اهعالضا نماعلضا:ذخاو انجرخ ىتحدحأ انارياماهنيع
 هلاديعشدم رباج جرخاو دع هس أر 'ط أطيامهنحت لخدف بكرا يف لج مظعاو بكرا

 ناديري بأ بت تاهل لوسراي لاقفلسو هيلع هنأ ىلص يبا ىلا لجر ءاج لاقام نع هنا ىضر



 سي 5 ه6 د

 0 انيقي وقريسب |
 لهنتو كيلع ىنحا اج لعت اعفاي كتنمو ادولوم كتوذغ
 لمامتا ارماس الا كمقل  تبامل لاب كتفاض هليل اذا
 لكَوم متح توملا نا ملعتل  اهناو كيلعيستن ىدرلا فا

 لمت يانيعف يفوددب تقرط >> يزلاب كدود قورطملا اءايفأك

 لمؤاكيفتنك امىدمكيلا يتلا ةيانلاو نسلا تغلب الف

 لضفتملا محلا تنا كيأك  ةظاظفو ةظلع يئازج تلمج

 لعفي رواجا راخلا 5 تلسم قوبا قح عرت مل ذا كعيفد

ن ناطيشلا نا سوم يلع هلل ىلص هلال وسر لاق لاقاسهع هلثأ ىضرهلنا دبعنب رباج ملسم جرخاو# كيال كلامو تن! لاقوهنن'بييلتي فحاو سو هيل هنثا ىلص هللا لوسر حف |
 | سياد

 ا ةبقع نع ملسويراجلا جب جرحاو*:م منيب شي رحتلا ينكلو برعلا ةري زجيف ن رولضملا هديعي نأ

 ل ةك ينس نات دعب دحأ ىلتق ىلع سو هيلعما لصدنا لوسر ىلص لاق هنعهنلا ىغو رماعنب
 ْ ا ضو: 11 دعوم نأ وديوش يلع اناوطرف كيدي نيبيق !لاقم ريدم رينملا علط عتاومالاو اوءايحالل

 ع تسليما اوضرالا ن؟ سس ارح ح ميئاقم تيطعأ دقيل'و اذهيماقم ياناوديلا رظنال يناو

 ا
 ١

 ا 1 وكابف اولدتقتم أييف اوساعتنا ايندلا مكيلع ىشحا نك يداعب اوك شت نا يكلع

 هللا لوسر ناهدعلت ييسر يردحلا ديعس يبا نع لسمو يراحبلا جرح او* حليق نب مكلذه

 ءاشاماددلاةرهز نمهين ني نانيبهنثا هريح 'ديعن ا لاقف ر ,ىلا ىلع سلج سو هيلع هنا ىلص
 | لاقفمل انيبعف انتاهساو اعئاب آن كانيدم_لاقو ركب وبا ىكبف هدنع ام راسا ةهدتعام نيبو
 نانيبهللا هريح دبع نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هريخيسي اا ذهىلا | اورظنا سأنلا

 هلا لوسر ناكو انتابماو انئاب آب هاني دع لوقي وهو هدنعام نيبو ايلدلا ةرهز ره هيناوي
 0 5 نبالاف ةيماشلا ةريسلايفو# ادلعا ركب وبا راك ريقملا وه لسو هيلع هللا ىلص

 ْ ابيأ لاق م هيلع اودللا ددحل عاوولا ةجج يف سانلابطح ل وهيلعدقتا ىلم هللا لوسر نا

 د دقومهبطخ م مادبا فقوملا اذهب اذه يعاعدعب ماقلا ال يلعل يرداال يناف يلوقاوععما س انلا

 , هللا ىص هرابخا ول ماعلاءات لبق مسوهيلعمتلا لس يفوتدقف مسوميل هنا ليل اةاك تناك
 أد دقلامويغولسو هيلعهقا ىلص ربخا 3 هدعب تعفو هتما لاوح نم ةريشك ايشاب وهيلع



 يل لل و#ا
 !أ مهتوأي نيدلا م ُ مث قوق ًانرق وقأ مريخ لاق امهنعهللا ضر نيصح نب ناره رع مس جرخأ

 | كتنودهشتس الو نودهشي و نودقؤيالو نونوخي مدعب موق نيكي مهولي نيذلا م
 ' لاق سابع نب ١ نع هحصحو ع اذا رازبلا جرح او# نعمل امهيفربظي 8 نوفوي الو تنورذتيو

 ا عاب اعاي د عارذباءارذورب باري مكبق ناك ن من اس نيكر رتل سو هيلع ىلص هللا لوسرلاق |

 نعوكاهلا هجرخاود و* متلعفل هما عماج مه دحا نا ول ىتسو متلخ دل ب ضرسج لد مدحا ناول ىتح

 | ولىتح اركفاربش وأءارذناحار وابن اعاب كلب نم نس نعبتل ظنا هنعهللا يفر ةريرهملأ
 | يفيفاربطلا جرخاو# ىذا نق لاق ىراصتلاودوييلا هللا لوسرأي ليقهوهتاخ إب ضرحجاواخد |

 ا هذدهكرتت ال لاق لسو هيلعمنا ىلص هللا لوسرنأ دادتنبدروم ل !نع نسح دس ط دوالا

 هللا ىغردي زد ةماسا فرع ل سو ىداخجا جرخاو# هيت ان ىتح نيلوالا ننس _ مائيسةمالا ٍ

 له لاق غةجبدلا ماط نم نصح يأ معا ىلع رشا سو هيلعهقلا ىلص هلا لوسر ناامبنع |[
 يناربطلاورازبلا جرحاو* رطل عقاوك توي لالخ نآفلا مقاوم ىرال يف! ىراام نورت ا

 إ
ٍْ 

 ١
 أ

 | كير نوبرشي ايفانولك يرجع يراكيد ناكشوي لاق لسو هيلع هللا ىلص نا ميرصص

 || ىتح ةمالاوذه_بهذتال هلا يشر يوفإلا جرحاو * ملسو هيلع هنا ىلصربخ 5 كلذ مقودقو

 جرحاو#ةياصعأا نم اريثك نووانعي خدبلا لها نمريشك نمكللذ عقودقو املوااهرح !نعلي ٠
 | مالا كشوي مل وهيلعمتتا ىلص هنا لو -رلاق لاق هنعهننا يدر ناب وت نع قويبلاودوادوبا |:

 ا ريثك متنا لب اب لاق فكموي نحن لق نم :لئاقلاقم اهتم ىلاةلكت الاى ع ادناك اع جادت ٌ

 | ليقنعولا عب ولقي نم ذهل وم متم ةبابملا و دعرودص ن ههنا نعرتيلو ليسلا ء اك

 هللا ىدرت ةريره يلا ءيراسبلا جرخاو# توملا ا اركاب دلا بح لاق هلا لوسراي نه لا 1
 0 !لالحب لاملاذخا < يلابيال نامز سانلا ىلعنيت أيل لاقل -وهيلع هللا ىلص هللا لوسرنا هنع 0

 0 يردملاد ء سيلا لعل ل دانك لاقي دبعلا نو راهيملا نع ىومبلاو هجام نبأ ج رحاو## مارح

 هنأ انشدح مو هيلعهننا ىلص هللا لوسر نا لسوديلعمقا ىلمهللال وسر ة ةيصوب ا ءلوقيف

 يفر ةريرهيلا نعوميموبأ جرخ + اواريح مهب وصوتساف نوبقفتي قاك ألا ىمموق كيت أيس
 ٠سراق ءانب ! نم لاجر هلوانتدل ايرتلاململا ناك دلو سو هيلع هنا للص قا لوسرلاقلاقهنع

 فم؛سابعلا نعييعن وبا جوحاو * ءاهقفلاونيث دحلا ةمئ نمريغكو ةفينحوبامامالا مو |
 راعجيلا زواجي يح ني دلاربظي سو هيلعمش ا ىلصدتتا لوسر لاق لاقدنع هللا ىب ةر ب لطملاد يع

 ا ندهن ارقلا اذ ارقدق نولوقي ن ًارقلا ناأورقي موق يت ًايهتهللا لييسيف ل ليلا راجيلا ضاحن ىتحو
 راذلا دوقو م كئو اريخن م كي او ايف لح لاقف هباححص أ ىلا تفتلا متانم !!تانم لعانمانم هقفانمانم ًالرقا

 هلأ

 1 ند ربصصبي نأ - وو عأمأم ب 001



 | لاق لاق هنع هللا يضر ةرعم نع ممر“ دقسب و الاوهيعت :وباويفاريطلاورازبلاو دما جر

 | بتورغيال ادساميلمجي شيىعلا نمكي دياهلنا الع نا كاشوي وهيل سهلا لوسر |

 هلل ىلص يبلا نع يدعنمرجح نع عناق جرحاو *مك أيف :ر ولك اب و كدتاقم نولتقيف |

 | ىلعي وبا جرحاو * اهعسا ريغب اهنومسي رمخلا فموي رشي يتما نماموق نا لاقدنا لسو هيلع |
 :| ىتح يللايللاو مايالا بحذتال لاق لسوديلعما ىلم هل ١ لور نا هنعدللا ىضر سلا نع[
 ظ نيدح نب نارمع نعدمحا جرخاو * مارد نم فاكسهنيد انهيبينءلوقيف مئاقلا موقي |

 او

 . قدصلوقي لرا رثكي لجرب وهاذا اريما سايعزب هلادبع اهبوةرصبلا ف اهنا ىبصلا |
 ةيحلا م نوحي شا نبا ءادف 500 ىلص يبنلا تينا لاقف هل اسف هلوسرو هلا :

 نك لكأب ن ادع لآ انا ماميال هنأ لاقف هقا يبناي ءادفلا تلقعءاب ادب ت أهاذوه_لاقف |'

 لاط نا لاق هللا يباي ماهو تلقاوسفت اال اشي رق ىلع ىشحا ال لاقت لّعامس ادلو نم دحأ

 انته ىلأ ةرمو انه ىلا ةرء نيضومحلا نيب غلاك [ههنيب سانلا ىري قحاتبهمهتيأ اررمعكب !
 كا لوق تركذم ةي واعم يلع نودذ انسي مهتيأ ار _. ايعنبا ىلع ىونذ اتسياسان ىرأ اناه |"

 هللا ىلص يبن ىلا نعاههتعهللا ىخر سابع ترب انعدام مالا ىحأو < ملسو هيلعهلل' ىلص '

 ٍ ةحئار نوحي ريالرويطلا لص'اوكداوسلا اذه. نوب خي نامرلارح - اي موف نوكيل لاق سو هيلع |
 ١ تعمم كاقابنع هللا ىدو رطل تبب ةمالس نع هجام نباو دمس نبا جرخاو * ةنطلا

 يل دياماما نودجي ال ةءا-نوموقي رامز قع ا ىلع ٌ لوقي سو هيلععتتا ىلص هلا لوسو ||
 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اق لاق ابنععلا ىفر ورمع نب نع ناوهشا 'ايرداو * مهب أ

 | سانلا ذحتلا لطقييملا اه“ الملا ضب للا ضبتي يب نكلو هعزتني اعازتنا معلا ضيقي الهتلا نا |[
 لاقدنع هللا ىخر سن !نعىلعي وبا جرح اوباواضاو اواصو عريقباوتفاد ١ راةفالايس ءامؤر

 ٍ رحاو * موجلا اقيدصتو ردقلاب ابكت ينم الع فاخا ملسو هيلعملا لص هلا لوسر لاق 1

 1 - اذهل تاو هيلعدتا! ىلص هما لوسر لاق لاق هنعهللا غرة ماما يلا نعيفاربطلا
 ٠ وأ قسانلاال ا ابيف قال ىتحاهرساب ةليبقلا هقفت نا نيدلا اذهلابق'نمناوالا ارا داوالابق!
 ةليبقلا وفجت نا _':يدلا اذه رابدا نمناو !دبطضاو اربقايلكتن ا ابيفن اليل 5ناقسافلا

 ادهطضاو اربق انكت ترا تاليلذ اههف نابيقفلاوأ هيقفلا الااهيف ىقبي "ف اهرماب ||
 ةأرملا رق ىبح ةينالع را اوبرشي تح ةئعللا تلح مهيلعوالا املواةمالاءذهرش ؟نمليو |

 أهتي راوالا ذئموي_لوقيلئاقف سل ذي عري عوف مشمول رق وقف موقلأي ٠

 ركدملا نع ىعنو فورعملاب ذطموي ؛ سانفكيف رم رح كب يلا لثم مييف ذئموي ويف ل تسوي. وهف طئاخلاءارو ا



 0 ا ا
 || ىلا نعطسوالا قفاربطلا جرخاو*ينسياب و ىعاطاو نم أويف ار زمم تيس رح هلف |
 | هيفنورم أيال نامز سانلا طق أي لوقي سو هيلعمل ا ىلصءنا لوسر تمعس هنعهللا ىغرةركب |
 || هتعدشا يضرةري ر هيلا نعطسوالا ق يفاربطلاو لطيوبا جرخاو# كتم نع نوهنيالو ف ورعب 1

 || اولاقكتابش قسفو كاست ىغط اذا س 1ك فيك لسوميلسدقا سها لوس لالا ْ
 نع يجنلاو ف ورعملاب رمال امتكر تاذا بفك هنمدش ومعنى اق نئاكل اذه ناهننالوسراي ||

 متي اروافورعمركمملا متي أر اذا يي فيك هنمدشاو من لاق نئاكل !ذهناهننالوسراي اولاقركملا |
 اذالسو هيلع ىلص هنا لوس لاق لاقهنعهللا يضر يلع نعماخلا جرخاو+اركتمفورعلا ||

 لاصخ عيراب هنا مامر ماردلا عج ىلع اوكانتومهقاوساةراعاوربظاو محءامع نولسملا ضغبأ ا

 ماخلا جرخاو*ودملا نمةلوصلاوماكحالاةالونمةنايطاو ناطللاروجرو نامزلا نم طمقلاب ||

 هذهرخن اى نركي لسو هيلعمقلاىلسهقا لوسر لاقلاق اهنعهّلا يضر ورمنب نع هححصو |
 نهساور لعتاي راعتايساك ازاسن دجاسملا باويااوت أي قحرثامملا ىطنوبكريلاجرةمالا ||
  :رعدحصحو ما اوىفاربطلاو دما جرخلاو *ماظع جورسرثايملا . فاعلا تضهلاةفساك ||
 ةورعمالسالا ىرعزضقنتل لاق لسو هيلع < ىلص هن! لوسر نع هععهلنا يضر ىلهايلا ةماماجلا ||
 جرخاو*ةالصلانهرخت اوكَللا اضقت نملو اهيلتىتلاب سانلا تبشتة ورع صةننا الكف ةدرع ||
 مارون منا لسو هيلع هللا ىلص ها لوسر لاق لاق هنع هللا يضر دوعسم نب لعين اربطلاو رازبلا 0
 جرخاو+ كم لاقمسهنمواادمرمتلاق نيسم-رجا هيف ماملل رجا ىلع ضبقكن هيفربصلاربصلامايأ ]

 ملسوهيلعمكا لص هللا لوس تععس هنع هللا يضر دوعسم نب !نع هحصصو م11! وىئاريطلاورازبلا

 ىتحدلولاو لاملاةرثكب مويلا هنوطيغتا5 اما ةفتب لجرل هيف نوطيغت نامز كيلءنيت أيل لوقي
 لمعالو هللا ىلا قوش هيام كناكم ىتيلاي__لوقي وب ادلا كعقل اك كسقبف هيخاربقب مك دح ارجع
 هللا لوسر تمعم اهنعهنا يضر ةلس ما نعيفاربطلا جرخاو# ءال لا نم هب لزناملالا همدقلاص ظ

 بذاكلا هيف قكدسو وقواسلاهيف بكفكينامز سادلا طنين ايل لوقب ملسوهيلعهللا ىلص
 نعهدعهلل يشر ىلحابلا ةمام' ىلا نعفاربطلا جرخاوجعكك_-رب عككسانلا دعسا نوكيو فلهتسامل ناو ءرملا ف لحيو دهشتسي ل ناو ءرملا دهشي ونئاملا هيفنمت وي ونيمال اهيف نوفي و
 تاذةرجشاودوعي نا كشوي و ىنج تاؤةرجش سائلا نأ لاق لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نم جرخلا فيكى اق كوبلط مهنمتيرهناو كوكر تي مهتك رت ناو كورفان مهترفان نا كوش

 و ةيلإ



 . خفل مل
 | ينىفاربطلا جرخاو *«سانلا را ارش ىلعالا ةءاسلاموقل الو اهثالا سانلا دادزيالوةمافاالا
 فورعملاب رمالا كرتي هوم سو يلم لس بنل تلق لاق دعم يا

 يق هقفلا اراصو مزاج مرايخ نها داذا ليئارسا ينب باصا اممياصااذا لاق ركنملا نعيجنل

 ها لص هللا لوسر لاق اقتحم يضررباج نعهجامنبا جرخ او + ميش ار
 فاربطلاورازبلاج جرخ اوه لونك دفان دح تك, فايا ماا ءطهرخ ملا يهيلع
 رخآ ىف نوكيا ملسوهيلعمشا ىلص هللا لوسب .رلاق لاق هدعهللا يضر لبج نب ذاعم نعطسوالا ىف
 ةيغربلاق هللا لوسراي كلذ نوكي فيك اولاقةري رسلا ءادعا ةينالعلاناوخا ماوقا نامرلا

 سايعنبيا نعطسوال ايس اربطلا جرح اود مهمضعي نم مهضعب ةيحرب و ضعب ىلا مهسفعب

 هوجو مهحوجو نامرلا رح ”ايفما وقع يجييس ملسو هيلع هنا ىلص هنن لوسر لاق لاق ايهنع هللا يضر

 مهنع تي راوتناو كوورأ مهتسباتنا حببق نع نوعريال نيطايشلا بولقمهبواقونييمدآلا
 رم أبال مهخيتور ماش مهباتو مراعمهيبص كوناخ مهتنمتت ناو كوب ذك كوت دح ناو كوباتغا

 م ل او واغمهيفميلخ- ارقدمبيديا قام لطو_ ل ذمهيزاؤتعال اركتلا نع ىهني الو فورعم اب

 ةعدبلاو ةعدي مهيفةنسلا فرشه مهيف ىسافلاو فعضتسم م ينم وملاومهتم فورعملاب مهيف
 تييملا مراعلا + مه باهت الذ مر ايحوعدي ومهرارش مهياعهللا طلس كلذ دتمفةنس مهيف

 لاقل اق هنع هلا !ىبحر سا نعط والا يىنا اريطلا جرخ او قمل! نعديعيلارطاتلاوريرشلا |
 «بائذلا هلك ! ايئذ ذنكيل نف بائ ذهبفم رامز سانلا ىلعيت أي ب لسو هيع هللا ىلص هنا لوسر ١

 مسوهيلعشإ لص هلا وسو تع هنعها ىصرآري .رهيبلا نع قييبلاو ىلع وب ودم مامالا جرخاو ٍْ
ْ 

 بيس

 زجل ارتخيلف نامرل! كلذ كلر دا نئروجل اوزجملا نيب لجرلا هيف ريخينامز سانلا ىلعيق أيلوقي
 هللا ىلص هللا لوسر تععم هنعهلث أ ىخرةري رهيلا نع طسوالا يفىفاربطلا جرح او#«روجنلا ىلع
 ربادتلاورطبلاو رشالا لاق مالا ٠ ءاداموشال وس .راياولاق مالا ءاد .ىقمأ بيصيس لوقي ملسوهيلع |

 نعىفاريطلاود-!مامالا جرح اود جرملا نوكي متيخبما نوككي ىتح لججلاو ضغايتلاو سفانتلاو || أ
 مكن باكل نوكك,ىحاندلابحذت ل لوقي سو يلهون لوسر تمعسةباعصلا ضسب ا
 بهذي سو هيلعمتتا ىلص هلا لوسر لاق لاقدأ دش ني دروتسملا نعطسوال يف ىفاريطلا جرخاو ْ
 ةرير هيلا نع ىلعيوب اجرخاو*«مهبهللا ىلاييال را ةلاثك ةلاثحقبتو ل والاف لوالا نوملاصلا |

 ةنامالاو ءايللا ةمالاهذه نم عفر املواولسو هيلءهثإ لص هللا ل وسر لاق لاقدتعمللا ىضر

 هلا ىلص ها لوسر_بلاق لاقدنعملا| ىغر سن! نع ماذا جرخاو+ةالسلا اهيفقييامرخ آو
 رباج نع هحمصصسو ماما ج جرخاو+ةقسف ءارق ارقو _لاهج دايعنامزلارخ !يف نوكي لسو هيلع



 * طول موق لمع ىتما ىلع فاخاامفوخانالسو هيلع ىلص هل لوس .ر لاق لاقدتعهنا ىضر
 ملسو هيعمل ىلص هللا لوسر لاق لاق هدعهنا ىضر ىنيجلا هللا ديع نع ةفرعملا ىف يعتوب جرخأو

 ءاسنلاو نونمستملاو نوشابنلا هلق ممالا ابيل معت ل لايعأ ةث الث كتما ف نا لاقف لي ربج يفانا
 يأي ياسو هيلع هن اس هش لوسرر لاق لاقي ةرصبللا نسم [نرع بعشلا ىف يقهيبلا جرخاو# ءاسنلاب
 ةجاح مهيفده سيلف موسلاجتالف ماين درما ىف مدجاسم ىف مهثيدح نوكي نامز سانلا ىلع

 هللا ىلص هلا لوسر لاق لاق صفح نيرمع 1: رع تايقفوملا فراكي نب ريب زل جرح .او* لسرم
 جررخاو* هل اس ارقفلاو ةراَغ ءايدغال او ةعزن جملا كولملا ذنقت نامز سادلا ىلعيق ًايلسو هيلع

 وهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقل اق هنع هللاىفرةداوس نيركب نعدهزلا دما مامالا
 نوقدشتي بايثلا ناولاو ماطلا نول مهتم“ هب نوذغي وهيعنلا فيس نودلوي قتما نموشن نوكيس
 هللا لوسر نا هدعهللا ىضرةري رهيب نعدحزلا فيس يتيببلا جرخاو#يتمارارشكئلوا لوقلاب
 قعاش نم هني دب برهن مالا هتيد نيد يذل لي ال نامز سانلا ىلعيق ًايلاقرلسو هيلعهثا ىلص

 كلذن اك اذافدقا طخسب الاةشيسملا لتتهل نامزلا كل 3 ناك 1 ذادرحج ىلا رحج-نمو قهاش ىلا

 يدي عدكم ناك والوتجوزدلنكيأ ناقءداو دتجو زيدي لعزجرلا كالع ناك لذك

 لاق لوسراي كلذ فيك اولاق ناريجاو هتبارق يدي ىلع هك اله ناك اوب !هل نكمل ناف هي وبا
 ميعنوب او قييبلا جرخ ا و* هسقتاهيفكالهتىتل در اوملا ه هسفن دروي كلذ ددعف ةشدعملا قيضب هنو ريعي

 مهتمدخو اطيطملاّمأ تشماذالاق سو هيلع هللا ىلص يبنلا ناايهنع هللا ىضررم“ نبا نع

 نعةنيدملا رايخا ينراكب نب ريبزلا جرخ او + ممرايخ ىلع مرارش هللا طملم .ورل أو سرا ةءانيأ |

 ءاعنص ىلا اذه يدهس يب ول لموهيلعمتا لسد لوسرلاقلاق هنعهّشاىضرةريرهيجلا ||
 مالءا نم ناك. اذه حس نادجاسملا م احا يشكر را لاقيطويبسلا لاق ٠ "يدهس ناك |

 ناكلم رثكأ عسويس سو هيلعهللا ىلص دسم نا ىلع لدي هنال يا سو هيلع هللا لص هت وبث
 جرخاو*كلذ دعب مناع مايا يف رمح ماي يف كلذ لصح دقو لسو هيلعهنثا ىلص ءدهع يف هيلع

 ال نامز سانلا ىلعزيت أيل لاقل -وهيلعهنثاىلص يبنلا نا هنعهللا ىىغر ةربرحيملا نعيراذهلا
 امة رصبلا ق اهنا يبضلا نيمح نب نارم نعد ا جرخا مارا لال لالا ذحأ "م ىلابي

 تيتا لاقفهلأسف هلوسرو هللا قدص لوقي نا راكي لجربوهاذافاريما سايعنب هللا دبع
 لاي ءادقلا تلقفءاباهبرت ًافاذوهل اقف يلا نمنيؤهشل نبا ءادق يف لسو هيلع هللا ىلص

 الا شيرق لعىشخاال لاق ليعامسادلو نم دحا نم لكان ن ادم ل آانل حلصي ال هنا لاقف

 نيب ملاك مهتيب سانلا ىري ىتح انيهمهتي ًاررمع كب لاط نا لاق هللا يني ملامو تلفاهسفنا



 ىلع نونذ .أتسي مهتي ار سابعنب  ىلعنونذ تسي سان ىراانافانه ىلا: :رمواته ىلا ةرمنيشوملا "|
 نع هنع هللا ىضرةري رهيجلا نع ناذييشلا ب جرخاو#ملسو هيلع هللا ىلص يلا لوق ترك ذفةي واعم أ

 مهني نوكي نيلسملا نم ناتيظع نأنتتف لتتقان ىح ةعاسلا موقتال لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نع دنع هللا ىغر ةريره يل نع حصص د: رازبلاو دما جرخاو«ةدحأو او عدة ةلفقم

 نعملسم جرخاو# مكل نبا مكلل ريصت ىتح ايندلا بهذت ال لاقدنا لسو هيلعمشا ىلص يبنلا
 تمنمواهزيفقوابمهر د قارعلا تمنم لسو هيلعمقلا لص هلا لوسر لاق لاق هنع هلا ىمززةريرحفا
 لاقى طويسلا لاق 5 ادب ثيح نم م دعواهراني دواهدرارصم تعنمواهرادي دواهدم ماشلا

 ضراالا ىلعرمج همي نا لبق مردلازيفقارك 5 لسو هيلعمما لس هنا لوسرنا مد نبى حي
 يرغاملاةغيصب هظفل جرقتن ئاك هللا طيفوهو نكيملاع لو هيلءقا ىلص يبنلا ربخأ ىو هرملا ل اقو
 هالو تقوتاقاهنعمث ا ىغر ةشئاع_: رعوهريغو دوادوبا جرخ اوجهننا كيف ضامهنال'

 نكيلو جملا مهم ارحال تاقيملا قرع اذ لعج يا قرعت اذ قارعلا ل هال لسو هيلع هللا ىلص
 نعيينوبأ جرخاو * لسوهيلع هلا ىلص يلا ةافودمب تقتئاناف ف ارعلا لهأ نمدحأ لسا ذقتقو '

 زواجي تح ني دلاربظي لسو هيلعمللا ىلص هقل' لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر بلطملا دبجؤب ساما
 نارقلاان أرق دق نولوقي ن ارقلا ن رقي موقيث يثق ليبس يف لايملاب راجيلا ضاختىتحوراجبلا
 هوقو كوأ ريخ نم كلوا ىف له لاقف هباهع“ | ىلا تفتلا تانم لعا نمانم هقف نم انم ارق نهب

 هللا ى قرت ةرعت نع حيبخ دنسب ماخلا او ميعت وب اوناربطلاورازيلاو د امامالا جرخاو*راثلا
 ثنو ندرفيالادسأ بلسم 1 نمكيدي دياهلنا الع نا كشوي ملسو هيلعهلا ىلص هللا لوسر لاق لاق.

 لاقدنعهللا ىهر يردللا ديعسيلا نع قيربلا جرخاو * 3 ف نولك أيو متلتاقمن ولعتتت

 ةالصلا اوعاضاة دس نيكسدعب . نم بلح نيكي لوقي وهيل اسف الوسر تعحسا
 هرايخاا مهيقارتودعيال نآرقلا ن ٌؤرقيفلح نوكي مايغنوقلي فوسف تاوهشلا اوعيناو

 هظالوسرنا هنعهلن اى خرريشي نب بوي !نعقهيبلا جرح 6 ةرخلا لها لعقي ل سوديلءملثا ىلص ١
 رايخ ةرلا ذهب لقي لاقف ول أف عجرتساه فقوةرهز ةررم الف رغس يف جرخ سو هيلعهقإ فص“
 سايع نبا نع جرخا# دك وب ام سابع نب نعدرو دقو قبيبلا لاق لس رم يباحص دعب تما '
 مث ,ذ اهراطقأ نيم 'مهيلَع ْتلْخدْوَلَو ة ةنس نيتس سار لعةي . الاءذهليوأ:ءاجتلاق'

 دم 2

 ياو بدلا لما لالا لدار لاخدا ىنمي اهوطع اللافاع ملا وتس( 1

 ةباصعلا نم ةثامثالث مهنمدن الا لمح نم لجو ةئاعبسةرلاموي لتظل اق سنا نب لاين

 م



 خطا د
 ثالنل ءاعبرالا موي ةرخلا ةعقو تناك لاق دعس نب ثيل! نع جرخ!و«دي زي ةف الخ يفكلاذو

 ؛ةكيذملا ةيامسو نوعاطلاب ملسو هيلعمنتا ىلص هرابخا 9ل«نيتسو ثالث ةئس ةجحلا ىذ نم نيقب ا
 :لوهيلو ملأ قصه !لوسر تععلاق هنع هللا ىضر ل بج نبذاعم نع د! مامالا جرخ 9دنم
 لجرلاق اره ذخ أي ةزملاكوأ لمدلاك ءادكمموقي و مكحتغيف ماشلا ىلا ثرورجاهتس لوقي
 لاق لاق هنعمشا ىضرذاعم :رعيئاربطلا ج جرخاو+ككابعا يزيد كسفنا هبهلادهشتسي
 لج اةدغ لثم ءاوديف مكيبصي ةيب ةياحلاهل__لاقيالزنم نولزنت سو هيلعهلاا ىلص هتنا لوسر

 يرعشالا ىسومىلا نعهريغو ماما جرحاو+ مكلايعادب يزيو مي رارذو كسفناهي هلل ادهشتسي
 هللا لوسراي ليق نوعاطلاو نمطلاب تما ءانف لسو هيلعهننا ىلص هلثأ لوسر لاق لاق هنعهللا ىغر

 ناذيتتلا جرخاو# ةداهش لك" يفو نلا نم ئءادعا رخو لاق نوعاطلا اثءانقرعدق نعطلا اذه ١

 ةكنالم ةئيدملا ب اقتا ىلع سو هيلعّشاىلص يبنلالاق لاقدنعهّللا يضرةرير هيلا: رع
 هللا ىلص هل ةزجح* هذه ءاذملا ضعب لاق وسلا ظفاحلا لاق ٠ لاجدلا الو نوعاطلا املخ ديال

 نع لب دالبلا نمدلب نع نوعاطلا اوعف دي نا نعاوزجع مهرخ ىلا ملوا نم ءايطالا نال لسو هيلع |
 ةدلاهذه لسو هيلءهنلا ىلص هربخو هئاعدب ةنيدملا_: رم نوعاطلا عنتما دقو ىرقلا نمةي رق :

 ةنسلايف مويلا نحن وةرحملا نم ةرشع ثالثو ةئاعست ةنس ىطويسلا قوت دقو تاقها ةلواطتملا |

 قاواضلا ةكريبةرونملا ةئيدملانوعاطلا لوخدب معش موف لاوةئ ةئامالتلا دعب رشع ةسواسلا |

 رك انسع نبأ و هدنم نبأ جرخا ب ددجو ناحوص نب دي زال وهيل هللا ىلصربخا!؟قودصملا
 بددجامو ب دنج لوآي لعش هباصصال مسو هيلعمشأ ىلص هلا لوسر قاس_ فاقدي رب نع |"

 هدحوةمأ ابيف نوكيةب رغ برضيف بددجاما لاقف شلل 5 نع لثسف دي ز ريحا ريخلا مطقالاو
 نزيف ةفوكلا ةبقع ني ديلولا يِلرقالف ةهربب هندب لبق هدي ةدجلا لحدت تما نم لجرف ديزاماو |

 لاقرح املا قنعهب برضف فيسب ب دج قاف تع و ىبحيهنامهي ريرعسل الجر سلجا ناثع

 نباهجرخاو ٠ لم اموي لتقو ةيس داقلام وي هدي تعطقف ناحوص ىب دي زاماو تح اللا كلسفن يبحا ١

 قي رطنمدعس _:ربآ جرخاو*مهنع هللا ىغر ورمع نب او سايعنب او لعشي دح نمرك اسع

 موقلا نم لجر لزسسرنسيف ملسو هيلا ىلص هلا لوسر ناكل اق قحال نب دبع نع حلج الا

 لءخ لزنف هباصصا < يماوي نالسو هيلءهللا ىلص هنئا لوسرل ادبعرخ الز متزجروم هم قاسف

 اقف لاقاعمول أسف هباصعأ هئماندق بكر شدي ز ريحا عطقالاو ب دجامو بدنج لوقي

 هدي عطقن رخ - لاو لئمابلاو قل انوي قرفيةب رض اهدحا برضي ةمالا ذه يف نانوكي نالجر

 ةيقعنبديلولا دنعرحالا ل اقف بددجاما : الالاقدلو هد. جرخ ١ آهن عي ُمهللأ ليس يف



 ل5 ارمأ نم

 ٠ قرغتف هغيسب هي رسغ ٠ ارا هغيس ليقاعاب ددج غلابق سادلا يدي نيب بعلي ارحاس اعد ةفوكلا
 أ روعالا ثراخلا نعرك اسعنبا جرخاو*رحاسلا توراامنااوعارت نل سانلااهيا لاقف هنع سانلا
 هللا لوسر لاق ناحوص نبدي زوهوريخلا دي ز لس هيلع هللا ىلص ها لوسر هرك دامت ناكل اق
 :| ةمجلا ىلا هئاضعا ضعب هقبسي ريادي زوهو نيعبأتلا نم لجر ي دعب نوكيس لو هيلع هللا ىلص
 نيب لما موي لمق مةدسنير عكا ذدعب ٌساعءو دنواهنب ىرسبلا هدي تعطنقف ةدسنيرشعي

 هبأهب قحالاداو لاعت نا "يم اريشت ءامسلا نم تجرخ يدي تي أر ييفإل تقي نا ليقلاقو "ىلع يدي
 نم لسو هيلعهننا لص هنن[ لور لاق لاق هنع هللا ىغر يلع ىعقييبلاوم دنمنب أو ىلعي وبا جرخاو

 ظفاحلا لاق-ناحوص نب دي زملارظنيلد ةدملا ىلا هئاسعا ضعب هقيسي لجر ىلارظني ناهرس
 سلو كار دا هل عرضت هن أرجح نب 'جروال ما ةبعك هل له هيف فلتخم ناحوص نويهي ز يطويسلا

 دنسي طسوالا يف ىفاربطلا جرحا ال6 هدعب تيما ملاكي سو هيعمل !ىلصرابخ اد ةي'وردل
 دعب ملكتي لجر ىتما يف نوكي لري ملسو هيلع هلل ىلص يبنلا تمم هنع هللا ىغر ةفيذح نع دج
 ناكو عيب رلاىحا تام لاق ٌسارخ نب ىعب رنعقرط نم يعنوباو هحمج”و قبيبلا جرحا و*:توملا

 || لاق توملادعب ةايح ا ييخاايتلقف كحدف هتيعسض:ورابلا ةليللا يفانموق اوراخلا مويلا يانموصا |
 :( رسي!لاقرمالا تي ًارفيك تلقف نايصغريغ هجوو ناحي رو حورب يناقلف يبرر تقل يبكلوال
 نمىتما نملوقي ملسوهيعهّللا ىلص هلال وسر تععس يهب رق دص تلاق ةشئاعل ارك دف نودظنام
 ظفاحلا لاق نيعباتلا ريح ٠> توملا دعب يثما نملجر ملكتي ظفل يو توملا دعب ملكتي

 باتك يتوملادعب ملكت _:ىهرايحا تيعوتسادقو لاق قرط ثيدمل !!ذهل تلق يطويسلا
 كرايملا نبا قيرط نم ةيللايف ميعدوب او قبيبلاو دعس نبا جرحا 3 مشا نيةلص 36 خزربلا
 لجر يقما يف نوكي لاق لسو هيلعهللا ىلص يبنلا نا انغلد لاقرب اح نب دي زي نب نمحرلا دبعان أبنا
 ع يردقلا ناليغو هبنم نب بهودإلا اذكو اذك هععافشب ةنلا ل حدي ميشا نيةلص هل لاقي

 هنأ لصهللا_لفوسر لاقلاق هنع هلل أى خر تماصلا نيةدابع نعقييبلاو يدعنبأ جرخا ا

 ىلعرسا وهن اليغ هللاقي لجرو ةكحلا هل هللا بهي ب هودل لاقي لجر يتم ي نوكيٍلسو هيلع |
 »6 يظرقلا ب مك نيدمم #9 يردقلا ناليغ ىلاةراشأ هيف يقبييلا لاق - سيلبا نم سانلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمعم هنع هللا ىىغر يرفظلاةدرب يبا نعدع -نباوقيمبلا جرخا |

 | لاقدعي نمنوكي دحااهسرديال ةسارد نرقلا سردي لجر نيدهاكلا دحا يف جرخيلوقي
 ا نع قيمبلاجرخاو«ريضدلاوةظي رق ناتهاكلاو يظرقلا بك ني دموح لوقئادكقدي زي ني عفان .
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 دفق همأ ؛ ذل

 1 | جرخ !9يفرقلا سي. وأ 6 يلظرقلا نم نأ رتل ليد ًنبلعاادحاتي اراملاق 5 هلل ادبع نب نوع
 م دقي نمل لها نم الجر ناانت دح لسو هيلع هلثا لص هللا لوسر نال اق هتعد ا ىضررمجنعلسم
 ممردلا عضومال ا هنع هبهذاف هنع هيهذي نا هقتااعدمضايب هبنأك دقدت اماالااهيعديالو حيلع

 | ._را رمعن عرج ادجو نم قييبلا جرخاو* هلرفغت لد مرم يلف متم هيقل نف سيووا هلل اقي

 | جرخيرماعنءسي وادا لاقي نّرق ة نم لج نيعبأتلا يف نوكيس لاق مسوهيلعمللا لصهثالوسو

 ا كتمعت هيك رم ذاامهنميدسج يف يل عدمبللا لوقيف هبهذيف هنعهيهذي لا هلئاوع ديف حضودب

 جرخ أ و* هل هشتسيلف هلرفغتسي ن اعاطتسام كتم هكردا نف مردلا عضومءدسج ين هل عديف ىلع

 و لاقف نيفص مويماشلا لها نم لجر ىداد لاق ىلل يبني ن حرث ادبعنعماحلاودعس نبا
 نيعباتلا ريخنمنا لوقي ملسو هيلعمقلا لص هللا لوسر تع ىف لاق معناولاةيفرقلاسي وأ
 لاقدتاهتعدشاى ضر رم نعو ا او دعس نبا جرح او*:مهيق لحدف هتباد بير مه 2 يفرقلا اسي وأ

 لاف مسوهيلعملا ىلص هنا وسر بحاص تناوشلل ارفغتسا فيك لاقي لرفغتسا ىف رقلا سي وال

 لاقو ءينرقلا سي وادللاقي لجرنيعباتلاريخ نالوقي سو هيلع هللا لص هلثا لوسر تمع#
 لسم ءاور امتابيغملا نملسو هيلع ىلص هب ربحا اموةيوبنلاو :ريسلا ين الح دم ا ديسلا
 ا يبلاب عاتجالا نعمأ ريب لفعشا دق ناك هنع هللا ىغرفرقلا ىي وا نأ انهي نر ونتلا نمهريغو

 ملسو هيلءهلا ىلص يبنلا ةدايشب نيعباتلاريخوهوةوبتلا نمز كر دا دقف الاو سو هيلع مننا ىلص

 عمرماع نب سي واكي أ أي لوقي د لسو هيعمل لص هللا لوسر تمععس لاق هنعهّثلا يضر رمح نع
 هكردا نف عردلا مضومالا هنمأريق صربيا ضايي هب ناكنرق نمدارم نم نعل لها نمدأ دما
 نيبامديعب ب وهصوذ لهشا هناب مل لسوهيلعهّللا ىلص هفصوو لعفيلق هلرفمتسي نا عاطتساف كتم
 هسقن ىلع يبي هدوجس ضوه ىلا هرصيب ماروردص ىلا هنتقذي براض ةمدالا ديدشنيبكتملا

 تختوربال هللا ىلع مسقا وأ ءامسلا لهأ يف فورعم ضرالا لعايت لوهج هب هبويال نيرمكوذ

 فق سي وال ليقوةنجلااولخ دا سانلل ليق ةمايقلا موي ناك اذا هناوال ا ءاضيي ةءملرسي ال هبكنم
 اهكفاكلرتشتسي ناهنمابلطاف ءائيقل امنا أذا يطابورمعاي رضموةعيبر لثم يف هللا هعفشيو عقشاو
 سيق ين ىلعماق هتعمللا ىضر رم اهيف فوت يتلا ةئسلا تناك الف ءايقلي ةهنايطي نيتسرشع

 ارك لما ىل نا هنا نكلو سي .واامىردنال لاقو خيشماقف سيوا مكيف له .نعلا لهااي ىدانق
 نيالاقمتمدي ريال هن أكه معها ىضررم هيلع ىمفاهاعريانلب | يفوهو كيلا هعفرت نا نم نوهأو
 نمالاقو هيلع الف ىلصي مئاقوها ذافديلا ايهتعهللا ىغر يعور مع بكر ف تافرع ك اراب لاقفوح
 (] هللا ديبعاناك“ ال اقفهثاديعلاق كمساامكللذ نعش أناتسلال فريج لب ايعار لاف لجرلا



 سو هيمن للسما لوسرهلاقاج ءاريخاف نم نادي رتاملاق كماهب كتعم يذلا كسا ام
 ققحتو امل ف شكف ةم العلا ققحتل سيال هبكتم تحت يذلا ضاييلا نع امل فشكي نادال أسو اي
 نما ًأسئلسو هيلعمشا لصامهرمااك+ اعدلاءال اسوم لسو هيلعمتنا لصربخ كف صولا اهدنع
 هللا ىلص دمت ة ما نع اريح هللا كاز رجال لاقوامبيلع سوا مبماةعو ايم ماقد امهسفناب هافرعفايح
 كناكم هنعهللا ىضررمع هل لاقق ٍلسو هيلع هنن ىلص هللا لوسرامه .رمأ 5 ايل رفغتس وسو هيلع

 امو مويلادعب ىفارتالو ل داعيمال لاقف لايت نمةوسك و يئاطع نم ةقفنب كيت [ىتح هللا كمي
 هل لاقي لجر نيعب اك اريح-نأ حيمصلات يدحلا يف ءاجوةدابعلا ىلع ل يقام :وكلاوةقفنلاب د منصا

 نب بوقعي جرخا 6 ءارذعبالظ نيلوتقملاب ٍلسو هيلع هللا ىلص هرابخا 6# ففرقلا سيوا
 تلاقف اهنعهنناىضرة شاع ىلعةي واعم لخد لاقدوسالا ىلا نع . ؟اسع نباوقييبلاونايفس
 تلاقفةمالل ادامه ءاقب واح الص مهلتق تي ًارلاق هب ات اورج ءا ارذع ل حا ٌللتق ىلعكلمح ام
 *ءامسلا ل هاو مها بضقي سان ءارذعب ليس _وقي ]ويلا لسد لور تسع

 رفنة عب م لتقيس قارعلا لهااي لاقهناهنعهشا ىضر يلع نعرك اسعنب او قهيبلا جرخ

 اذه 05 يلع لوقيال ةييبلا لام هامور لع دجال باع لك ا ذب :
 مكاملا جرحا #9 كلاممامالا ةنيدملالاعّيولي ملسو هيلع هنا ىلص ىبنلا نم هعمس نوكيناالا |
 را سانلاك توي ملو هيلع ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعمهنللا يب ةرةريرهىبأ نع هححمصو |'

 سس انبكلامجلاعلا ا فح ىر نايفسا لق ةنيدملاملاعنم معامل اءاو دجي الذ لال دايك اوي رضي

 لاق لأق هنعمل مر دوعسم نبا نع قيميلاو يل ايطلا جرخ ال6 يب رماشلامامالا شيرت
 ل !مامالالاقءانكضرالا قايلح ةلعابلاءناف اديرقاوب اوبستال لسو هيلعمتلا ىلص هناا لوسو

 مريغو ةباعصلا نيب يشرقملاعلءنمضرال ا قابلع يف رشتني | 1

 لاق لاق نع هللا ىدرةريرهيللا نع ميعنوبأ جرحا »6 سراف اننا طا« يسفاشلا لعنمرشتنا |

! 

 ا

 سراف ءانباو ٠ سراف ءانب'ن م لاجر هلوانتل اي رم ايرلعلا ناكل ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسد |
 ةقيتحويأ مامالا ممولوانتل ايرتلاب معلا ناكر وأ هنأب ملسوهيلعهللأ ىلص يتلا ريشا !نيذلا ءالاوح أ |

 نيعجا هللا مهجر ةنينح يلو ساتلا بهذ“ اهقدرباك اونيرسفملاو نيثدح ا ةئأ نمريتكو 1

 نيصح نب نارمج نعلم جرخلا 6 عبارلا نقلا دعب لاح اريختب سو هيلعملاىلص هرابخا 9 | ا
 مههنواي نيدذلا حمهنواي يذلا يف رقمي -وهيلعهّْلا لسد لوسو لاقللاقاهتعملا يضر | ا

 ربظي ونوفويالو نورذني ءنودهشتسي الو نودبشي ونون مالو نونوخي م ددبموت نوكي

 ٌ ننس ميكو ولسب وذق قرف نوعبسو ثالث ىلعدتما قارتفاب لسو هيلعمتلا ثا ىلص هرابخادولخ نعسلام 0
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 | قرتفا لاق لسو هيلعمش | ىلص ها لوسر نا هدعهف ا ىضر ةريرحييلا نع ع اا جرخ 46 مهاب قزم
 ةقرف نيعبسو نيتنث او ىدحا يلع ىراصنلا تقرتفاو ة قرف نيعبسو نيتنثا واي دحا طدوييلا |

 لاق هنع هللا ىضرقي واعم نع قييبلاو مالا جرخاو+ةقرف نيعيسو ثالث لعىتما قرتفتو |

 هذه قرتفتوةلمنيعيسو نيتنتا ىلع مهنيد يفاوقرغت باتكلا لها نا سو هيلعمننا ىلص ىبنلا لاق
 يتما يف جرخي وةعاملا يثوةدحاوالا رانلا يئابلك ءاوهال ينعي ةلمنيعبسو تال ىلعةمالا 0:

 الا لصفم الو قرعهنم قييالفهيحاصي بلكلا ىراجتاك مهبءاوحالا كلت ىراجتث ماوقا ١
 لسوهيلعهشا ىلص هللا لوسر لاقل اق امهنعهللاىبغر ورم نبا نع املا جرحاو#هلخو أأ

 ةيناالعدما حبكم نم مهيف ناك ول ىتح لعنلاب لعنلا قذح ليئارسا يب ىصقا اميتما ىلعيق أي |
 نيعيسوث الت ىلع ىجءا قرتفتو ةلمنيعيسو ىدحا ىلعاوقرتفا لئ ارسا ينب نا هلشم يتما يف ناك |'
 ورم نع ماذا هج .رخاو*يلاصتاو مويلا هيلعانأ املاق يثامليق ةدحاو ةلمالارادلا يفاهلك ةلم '

 ينب نأ مكيف نم ننس نككسنل لسو هيلعمننا ىلص هللا لوسر لاق اذكم هنعهقا يضر فوع نبا
 لاقامبتعهللا ىشر سايعنبا نعدحمص و ىاملاو رازبلا جرح او#«تيدحلا تقرتفا ليئارسا

 عابب اءاب وعارذباعارذو ريشب اريش ككيق ناك م ننس نيك رتل سو هيلع لص هنن الوسرلاق |
 يئاربطلا جرخاو#متلعفل هما عماج مدحأ نا و ىتحو علخ دأب ضر حج لخو مدحا نا ول ىتح

 ليئئارسأ ينبب مالا هيشا متثأ مل و هيعمل ىلص هللا لوس :ر لاق لاق هنع هللا نر دوعسم نبا نع

 موقلا نأ ىتح هلفم كيف ناكآلا «يشمهيف نوكيال ىحةدقلاب ةدقلا وذح مهقي رط نيكرتل
 هيلا نوكحضي و مهيلا كيش هءاصص ا ىلا مجري محايعماجي مهضعباهيلا موقيف ةأرملا مهيلع رقث

 سو هيلءهّلذا ىلصهئثا لوسر نادا دش نب د روتسملا نعنسح د دسب طسوالا يف يئاربطلاجرخساو |
 كلامنب فوع نعي اريطلا جرخاو* هيت أتىتح نيلوال اناس نماثيش ةمالاءذهش ارتثال لاق

 ةمالا هذهتقرتفا اذا تنا فيك لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعهناا ىضر يجتالا

 اذا لاقهشا لوسراي كلذ ىتمو تلقرانلا يف نهرئاسو ةن 1 يف ةدحاوة قرف نيعبسو تال# ىلع

 تفرخزو ريمازم نآرقلا ذتاو رباملا ىطن الملا ثدعقو ءامالا تكلموطرشلات رثك
 هللا ريغل نيدلا يقهقفتو انغمةنامالاو امرتمةاكَلاوالود نا ذتاو ريالا تعهرودجاسملا
 ناكومهقساف ةليبقلاداسو اهواةمالاهذهر [نملومابا ىصقاوهما قعودت ًارما لجرلا عاطاو

 تلق ماشلا ىلاسانلا عزفي وكلذنوكي فئمويف رشلا ءاقثا لجرلا مركأو مذ رأ موقلا يع |
 هللا يضر ةري .رهيبانعك اذا جرخاوجاهحتف دعي نئنلا عقن حاكيشو مت لاق ماشلا تفت لهو ؛

 أريشو اعارذف اعارذو اعايفاءاب لبق نم ناس نعبتتل سو هيلعهلثا ىلص هلئا لوسر لاق لاق هنع
 امم امدديماس دعا م نان مس بيس ممم يملا ام مال يي سس مب سم م جلا
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 لاق*اذان ف لاق ىراصنلاو دوهيلاهل ا لوسراي ليقوم تلخدل ب ضر حج اولد ول ىحاربشف |
 دوبيلا تقرتفا ملسو هيلعهنلا ىلص يبنلا لوقددع ريغصلا عماجلا حرشيف ي :زيزملا يهاب اريشلا

 تاللث ىلع يتمأ قرتفتو ةقرف نيعبسو نيتنثا لع ىراصنلا تقرفتو ةقرف نيعيسو ىدعحا ىلع

 بلا يمقلعلا لاق مقوس يَغنع ربحا هنال ملسوديلع هللا ىلص هتازجيم نماذو ةقرف نيعبسو

 لاق اباتكت يدحلا اذهحرشيف يميل رهاطنب رهاقلاديع روصنم وبا مامالا فلا اننيش
 هقنلا عورفيف نيفلعخلاةمومأملا قرفلاب دريل ملسو هيلعهلنا ىلص هنا تال املا باصصا لع دق هيف
 ريدقت يفو ديحوتلا لوصايب قحلا لهاف لاح نممذلاب دصق اهاوماركاو لالحخلا باويانم

 نال باوبالاهذهى رجم ىرجاموةباصتاةالاوميفوةلاسرلاو ةوبنلا طورش فو رشلاو ريحا
 الو ريفكت ريغ نم هيهاوملتحا مهنافل وال حونلا ف الخباصعب مهضعب رفك داهيهنيفلتخملا
 دقوف دل الا نم عونلا ا ذه ىلا ةمال ا قارتعا يف تيدحلا ليو أتعجب .ريفديف فلاحا قيسفت

 نورخأأتملا مهنم ًاريتو هعابتاوينيلا دبعم نمي ردقلا فالح ةياصتلا مايا رخل [يف تدح
 ناىلاائيشاائيت كلذدعب فال ث دمت موو ىناو رياجو رمجن ب هلنادبمك ةباصتلا نم
 ةقرفلا يش وةعاملاوةدسلا لها#نوعبسلاو ةنلاتلاوةقرفنيعيسونيتنتا ةلاضلا قرفلا تلماكت

 دقو ةيريخلاوةضفارلاوةئجرملاو ةيمهجلاو ةيردقلاو ةيرورخلا قرعلاوذهلوصاو ةيجانلا
 ليقنالسر نبال اق وةقرفنيعبس ونيعث ا ىلا تراصف ةقرفةرشعيقنثا اهنمةقرف لكن عسقنا

 ةئجرع تسو ةيردق نورشعو جراوح مهنم نورشعو ضفاورمهنمن ورشع اهليصفت نا

 أ ةقرف نوعيسوناتنت! هذبف ةيمارك قرف تالتو ةيمهج ةقرفوةي رارض ةقرفو ةيراجن ةقرفو
 نأ دعب ةينغلا هباتك يف هتاكريب هللا انعفت يناليحلا رداقلا دبع يديسيابرلا بطقلا ل اقو

 لسو هيلع هللا ىلص يبنلا هركو يذلا قارتفالا اذهو ناشلا اذهيف ةمدقنملا ثيداحال اوحنركذ
 مداقث دعب كلذ ناك امناومهنعمللا يضر يلعو ناثعو رمسو ركب يلا نمزيفالو هنامز يف نكي
 راصمالا ءالعو ةنيدملا ءابقف ةعبسلا ءابقفلاو :ريعباتلاو ةباحعلا توفوءاوعالاونينسلا
 مهب نيدلا هللا ظفف ةيجانلا ةقرفلا هوتلياق ةمذرشالامهتوم معلا ضبقو نرق دعب انرق اهئاهقفو |

 ةلزتمملاو ةعيشلاو جواوحلاوةهسلا لهأةرشع ةقرف نيعيسلاو ت اللا لص !ىلاعت هللا همحر لاقت
 1 ةدحاوةنئاطةتسلا لهاف ةيبالكلاو ةيراحنلاو ةيب رارضلاو ةيمهطلاو ةبيشملاوةثجرملاو

 فراعنثا ةميشلاو ةقرفةرشع اعنا ةئجرملاو قرف تس ةلزتمملاوةقرف ةرشع سمخ جراوملاو
 ةهيشملاو ةدحاو ةقرف ةدحاو لك ةيبالكلاو ةيرارضلاوة ب راحتلاوةيمهج+لاو قرف نوثالثو
 اماو ملسو هيلع | ىلص ىلا هب ريخأ اك ةقرف .تروعبسو ثالثكلذ ميم قرف ثالث

١ 
ْ 
| 
! 



 سم م د ل ل م و ا و ا عم
 || ةلصفم اعادقتعمو ”قرفلا هذه ءايمأ رك ذ مث ةعاملاو ةعسلا لها يعف ةيجانلا ةئرفلا
 أ( دئاتعلا بتك ت الو طم نم هريغو ينات -رهشلل لفلاو للملا يفاهتا داقتعا عمةلصفم يه كل ذكو
 | يردخلا ديعس يلا_:ىعناخيشلا جرخا 6 جراوملاي سو هيلع هلناىلص هرابخا 96
 ةرصيوخلا وذا ذا امسق مسقي وهو سو هيلع هللا ىلص يبتلا دنع :ىحن انبي لاق هع يضر

 ا ل نا ترسخو تبخ "ع ١ اذا لدعي نمو كلليو لأق_لدعا هللا لوسراب لاقف

 ملسو هيل هللا, ىلص هللا لوسر لاقع هقتع برضا هيفيلرذئا هللا لوسراي رمع لاق ل دعا نكآ
 ِإ زواجي ال ْن رقلا ن ارقي مهمايص ح.دمايسومهتد الص عمدت الص كدحأ ر ةحياب اه” اهل ناأف هعد ٍ

 | لثم هيدغع ىدحادوسا لجروبتي اةيمرلانممهسلا قرعأك مالسالا نم نوقرعمهيقارت |
 ا يفادبشافديعسوب لاق سانلان مقرف ديخ ع نوج ري ردت ةعضيلالتم واد أرملا يد
 ماو مهلتاق بلاط ىلا كمي يلعن ا دهشاو ملسو هيلع ىلصهّللا لوسر نم اذهتمعم |

 يي يذلا ملسوهيلعهلثا ىلص هللا لوسر تع ىلعديلا ترظن ىتحدب يقافدجوف سمتلاف لحرلاثالذب |
 | صوقرح اذهموقلانملجرلاقهاذهف هرمي كي أ ىلع لاقه هرحأ آي دازوىلمي وبادحرخاو هقعف |

 | يل افغ ىعرا ةيلهاجلا يف تك ىناالا يرد'ا١تلاقا ذه نما لاقف هما ىلا لسرافانبهدماو
 ١ ديعس يلا: وعل: جرح و ا ذه تداوف هنم تلمخ ةملالا ةثيبك * يش ينيشغف ةذبرلاب
 ا ىلوأ ابلتقن تيك 1| نم ةقرد دنع ةقرام قرت لاقملسو هيلعدشا ىلسيلانعدتعدلا يشر

 أ نأ مهيفاوشتب دبأ لاق ربنلا باصت | نم يلع رمال لاف ةديبع نعلم جرخ او*+قحلابنيتفت

 . ءانيغتباف ديلا جتدخم الجر مهيف ناف ملسوهيلعدتلا ىلص هللا بلوسر ركذنيذلا موقلااون ف
 | اع متادخل اورطيت ناالول هلياواتالث ربك اهلا !لاقف هيلعماقىتح ءاجخ هيلامانوعدق ان دجوف

 ا لوسر نما ذه تمع“”تنآ تلق ءال وه لاق نمل سو هيلعمنلا ىل ههنا لوسر ناسل ىلع هللا ىضق

 | نادهج نيديعس نعواحلا جرخاو# تارعتالث ةبعكلا برويالاق ملسو هيلع هللا ىلص قا

 | لوسرانثدح هللا بتعا لاق ةقرازالا هتلتق تلق كوبا لمهام ل اقف ىفوأ ىلا نب هللا دبع تين! لاق
 ْ اوركذ لاقهنع هلأ يغر سنا نع ةبيشيلا نبا جرشاو#رادلا بالكممها مهنا لسو هيلع يلص هللا

 |( لجرلاب ماذاف ةدابعلا ينهدابتجاو دايجلا يف هتوقاور' ذف سو هيلعمثأ ىلص ينل ددعالجر

 | هل لاقت مساند الف ناطيشلا نم ةعنس ههجو يف ىرال يف ملسوديلعما ىلص يبنلا لاقف اليقم 5
 9 معن لاق كنماريخدحا موقلا كيس سيل هناب ٍ كسفن تتدح له لسوهيلء هللا ىلص هللا لوسر

 !| ماقف هلعقيف هيلا موقي نم لسو هيلعهللا ىلص هللأ لوسر لاقف يلصي فقووأ دجسم طعخاف يهذ

 | قالوسب لاظتا ناتي يلي تدعم لاف جف « هدجوف قلطنافركي وبا
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 هنا لص هنا لوسر لاقف رلاقف ركب وب ! عمصأ5 عتصف ةرمع ءاقفءلخقيف هيلاموقي مكي وهيل لم أ
 فرصا دق هدجوف بهذف هتكردانأ تنالاق انا يعل اقف ءلعقيف هيلاموقي كيا لس و ةياع

 ناتثا فلتخا اههتلعقو يقم ١'نم جرح نرقلوأ انعزسميعمل لسد لولا جم |

 جرخ »6 ةقدانزلاو ةئجرالاوةي ردقلاو ةصفارلاب ٍلسو هيلعهثاا ىلص هرابخا دع ىتم !نمددعب [

 ا هللا لوسر لاق لاق هنعمشا يفد يلع نع 6و لعيوب اورازرلاودبملادك اوزيف دم !نبهثادبع ْ

 هولزن | قح ىراصتلاوهمأ أوئهبقح دوههلا هتدغبأ الغم ىسيع نم كيف نأ سو هيلعهقلا ىلص ا

 (| سبيل اهيفظرقي طرغم بح نادثا يف كاهيهناوالاهنع هنا يمضر يلع لاقءابهب سيل ىلا ةلزنلاب |
 | لوسر لاق لاق هنع هللا يضر يلء نعى بلا جرحاو*<ىنتومي نا ىلع[ اذشءا محي ضغيمو"يف ؤ

 يفاربطلا جرخ او*مالسالا نوضفري ,ةضفارلا نوع موق ىتمأ يف نوكي ملسوديلء هللا ىلص هلا

 ا يفوالاطقايين هللا تعبام لس هيل عملنا ىلص هللا لوسر لاق لاق هدع لذا ينفر لجن: داعم نع

 هيأ يضر سن | نع طسوال !يفيئاربطلا جرخ خأو*هتما رعأهيلعن نوشوشي ةئجر موقي ردق هما

 جرا و# ةماللا ماه سوم ةكجرملاودب ردقلا سو هيلع هللا لصدنلا لوسر_فاةلاق هنع

 ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لاق لاق هنعهللا يغر يردملا ديعس يلا نع يناريطلا

 ريبكلايف يناربطلا جرحاو#*ةيب ردقلاو ةئجرملا بيصن م السلا يف مل سيل يتما نم :رافنص

 يدعب قبت كرا كالعل ملسو ةيلعمتلا للص لوسر لاقلاق امبدع هللا ينرسايعنب نع أ

 *ميتمهلبا ىلا ارياف كلذ ناك اذافددابع يلع بويذلا هللا ردقب نوب ذكي اموق كردتىتح |
 ِ تمع“ | هينع ها يضر رمج لأ نعق ةيبلأ جرخاو # مريدقل يابونذلا هللا ردقب هلوقو |

 أ نع دمحا جرحاو * ردقلاب نوب ذكي ماوقاىت يف نوكيس لوقو هللا لوسد ١
 | ععسم ةمالا ءذهيف نوكيس لوقي ملسو هيلعهلا ىلص هناا لوسر تدعمام م:ءهللا يصر رم نبأ |

 هنع ها يفر ةرير هيلا نعفلار لاو راز بلا جرخ او*ةيقيديزلاو ردقلاب نيب ذككا يفك اذ ذو
 دما جرخاو *#ي ةمالاهذه رارشل 1 ردقلايف مالكلا رب ١ لاق لسو هيل عملا !يلص هن 'لوسر نأ

 يف نوكيس لوقي ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر تمعم اهوعهشا يمر رمعنبا نعم عص دنسب |
 هنع هليأ ىضر ي رعشالا ىموميلاى ءقىاربطلا جرخ' و*+ةقدنإلال أها يف وهو ف دقو ىتما :

 كلذ دسفردقلاب او. ذكي لاما دي دب ةكسق اوت ال ىتمان نالسو هيلعدتاا ىلع هئاالوسرلاةلاق |

 »6 باتكلا هباشتج لداجي نموا ميتحيالوهتنس دري .نمي لسو هيلع هنن ىلبص هرايخل' 0 اما

 لس لعتا لصدلا لوسر نع هنعمل ىشر برك يدعمن“مادقملا رع ييبلا جرخا
 وقي هتك را ىلع ناعيش لجر كشوي الا هعمهلشمو باتكلا تيتوا نا



 الهي 0 اي لسديارعلاعا
 عيال تانك اندم امي ردنا وقيف هنع تيهنوأ هبت 52 0 رع

 03 نوعبتي نيذلا متيأد اذالاقف ةي الا تاك تاي د ّْ
 ا لافدب نوثداجي نيذلارتي د اذافظنلب قبيبلا هجرخاو» عورذ اف هللا ىعمنيذلا كئلواف هباشت

 ملسو هيلع هلا ىلص هرابخ اول« هباشنملاب لداجي رهوالا ادحا ءاوحالا باصصا نم لعاالو بويا
 سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر_لاقلاقدنعهلثأىغر ةريرهيلا نع لسع ٠ جرخ ال6 ةطّّشلاب 1

 ا هللا بضغ يف نودغي رقبلا بانذا لتممهمديايف اموقىرت :تراةدمكلب تلاطناكشوي

 ا هلأ ىلص هللا لوسر_فلاق لاقدمعهللا ىغرةري .رهيلأ نعلم جرخاو# هطخس يف نوحوري و ْ

 ا ءاسنو سأنلا اهبنوب رضي رقبلا بانذأك طايسمهعم «موقايهراملرانلا لها نم نافنص ملسو هيلع '

 ١ تاررك ملا انا ينوب راق ةلئما تنجب ةفساكنوسؤر ىلع تالئامت ال اليم تايراعتايساك |
 نبقوفنييلهتي نهسّدر ىلع رابك ت اراكب نممتعي قارعلاي تاينغملا ن نمنال يق تيدملااذهيف |

 نعمل سم جيرخ أ 96نيبيفقثلا دييعنب راتخلاو فسوي نب جاجملاب مسوهيلسما لس راب ا ٠

 نا لوقي سو هيلع هللا ىلمهنلا لو بر تععس جاحملل تلاقاينااهنعهقا غر ,يلل أت ني ءاهسأ |
 !| وه اذكلا ٠ ءاياال !كلاحا الم رييملااماوماني أر دقن باذكلا!ءاف اريبمواباذكسض يقث يس |

 | تءأماتا هنادنع هللا ىدر باطخلا -برمع نع قبيبلاودعسنبا جرخاو*ديبعنب راتخلا
 اوسنل دقمهتامهللا لاق غرف الق ىلصف نايدغ جرقت مهماءا اويصحدق قارعلا لها ناهربخاف |

 مهتسحم نم لبقي ال ةيلحابلا < مهيف محي يذلا ىنقثلا مالغلاب مهيلع لجو مهيلع سبل أف”يلع
 ألف ةلامال جراخ جاحنحلا نأر مج لءنايلاوب لاق فئموي جاجملا دل امو مهئيس ءنعزواجت الو |
 لاق لاق نسملانعةبييلاود:-!مامال ا جرخاو+اهنم ل دبال ينلاةب وقعلا ملل جت ”!هويضغا ا

 لايذلا فيقث ىف مهيلعطلسف يفوشفف مل تحصنويفوناقنمهتنمشتا اك مهللا ةفوكلا لهال ىلع
 قئموي جاجحلا دلوأمو نسحلا لاق ةيلماجلا محب اهيفكحي ءاتورف سيو واهترضخ لك اي لايملا

 لايذلا باشلا لاقهدتا هيعدتا ىذر يلع نع نات دخان ب سوانب ؛ كلامنعقييبلاةياوريفو 1

 هنم رثكي وقرقلا هنم دتشي اهترضح فارشا لتقيواهترضخ- لكاي واهتورف سبلي نبرصملاريما
 ال لجر هنع هللا ىضر يلع لاق لاق تباث يبا نب بيهمص نب بيهم نع قهيبلا ج ج .رخاو# قرالا

 ميول د ع سمج



 اياوز_:رمةبواز اننكأا ةمايقلامويهلنلاقيل لاق فقث ىفامل يف فيقث ىف كاردت تح تم

 الاقيه واىتحاهبكترا الا ةيصعمهلل عدبال تسير ,شعو اعضب وأ نيرشعك للك لجر منهج
 هاصع نم هعادا نلتقي اهكتري قحورسكل قلغ٠ باب اهتيب ودنيب ل” راكوةدحاوةيصعم

 هتعهللا يضر هللا ديع ني ري رج نع ميعن وبا جرخ ال6دادغب ءانبب , سو هيلع هلث' ىلص هرايح الك ا
 عب لو ؛ رطقوةارصل اأو ليج دو ةلج هنيب ةنيددم ىنبت لوقي مل -و هيلعهلئا ىلص هللا لوسر تعمع# ||

 !إ * ةخيسلاضرالا يفةكسلا نم نسخ عرس ىف ضرالا جارحايدلا بيب ضراالاةربابجاهن ا
 نيب نئا دم نبت لوقي لو هيلع هللا ىلص يبن ا تمعع“ هنع هللا ىضر ةفي لطح نع ميمنوب !جرخأو

 إ بذعي امدعب اهي هنلا بق سي هللا ىقا قادرا رشابتكسي اهزوتكو ضرالان: اوحابيلارشحي نيرهن :

 | نم باذملا دشأ فيسلا» تب طويانلا نرقلا يفت يدب دق يطوي لا طفافلا لاق« فميسلاب |
 جرخا 96ةفوكلاو ةريصبلاب لسو هيلع يلص ءدابح الع سما تب قبب 2ٌمياسلانرفلا يف راعنلا |

 (اضرافرعال ينا لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ممم هنعمل يضر رذايفا نع مهنوبا 1

 رئاس نع مف ديال هللا نماهنع عمدي نيدذ رو دجاسماهرتك ؟وةلبق اهعوق' ةرسعبل ا لاقي !
 |[ ةنوكلا لها رك 3 لسو هيل ءهنلا ىلص يبن :ل1 نار يلا نعدمج !مامالا نب هللا دبع جرخاو*هالبلا أ

 | مرتك اوتلبت راشمالادصقامهما رك د ةرصبلالهارك دم ماطعاي الب مهبل زعتس مهنا ركذف 1
 يب! نب نامع نع ميعأوإ اجرح اودع نوهركي امم دع هلل أمى ديانؤوم

 ا تعم هنع هلل ا ىبفر صاعلا

 | رصمو نيرعلا تلج رصم راصماةتالث نيس دل توكلوا هب هلا لسد لوسد :
 ا هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعهلاا يضر سنا ن ءميهون أ جر جو حاو#ماشلاب رصموةريخأب

 سمو فسح اهل نوكي ةرصبلا اه لاقي رسم نيف نوكيا اراصما نورصقس مسوديلع

 لسو هيلعدما لص هريغل يئارم ا نمهربع امو هيئارم ضعب روي يناثلا لصفلا

 امهتع هللا ىكر سايع نب هلا دبع نع يراخيلا جرخا قا سوديلع هللا ىلص هيام

 ناراوس يدي ي مضوهنأ تي ًارذامئان انا انياب بسلام لبسرنا لة

 ةياور يف وناج ريدي اذك سهوا اراطفامهتخنتن ين د أف امهتهركو أم هتعطقف بهذ نم

 بهذ نمناراوس يدي يف مضوف ضرال ا نئازخ تيتوأ ذامئان انا انيب نيخيشلا ددع ةريرهجلا
 بحاصاه يانا "ريزللا نيب اذكلا امهتلوافام_مضفنف | يففنا نات ىلا حواف ينامعاو< يلعاربكف

 هلا ىلص هتايح رخآ "ايف نمهياب زوريف هلتق يذلا ىسنعلا دوسالا ينعب ةماعلا بحاصو ءاعتسصا



 ا
 8 دحاوموبي لسو هيلع هللا ىلص هتافو ليق هلتقب هربخ اف مالسلا هيلع لي ربج هيلع لزنو سو لسو هيلع
 ١ ةفالنس يف لثق يذلا ب اذكلاةمليسمو ملسو هيلع هلا ىلص هتافودعب نعل نمكلل ذب ربخغا تاغ

 |! ةمليسم مدقلاقامهنع هللا ىفر سابعنب ا نعناخيشلا جرخاو# هنعهلاأ ىمنر قيدصلا

 | يبلا تان هتعبتاءدعب نمرإلا دم يل لعج نالوقي لج هموقزمريفكر شب يف ةدبدملا ب اذكلا
 ! ىتح دي رج ةعطق سو هيلء هللا ىلص يبدلادي يفو س امش نب سبق نب تباث هحمو لسوهيلعمللا ىلص

 ظ أ تريد .رثلو كيف هثاماودعت نلوابكتيطع!مةمطقلا ءذه ين أ أس نشل لاقف ةمليسم ىطفقو
 || لاق فرصن ات ينع كلر سيق نب تباثا ذهو تي ؟ارامديفتير يذلا كارايفاوهش اكن :رقعيل

 يريخافتي رام هيفثيرأ يذلا كنا سو هيل ءهنلا ىلص يبنلا لوق نعتمل أسف سايعنبأ ا

 ينمساف بهذ نمني راوسي دي يفناتير !افانااهيب لاق لسو هيلع هنا ىلص يبنلا نأ ةر :رهوبأ
 اذهف يدعب نم ناج 'رخضينيب ا ذك ام.ملوافاراطفام.تففنتفاميفغن ا نامانملا فلا يجوافامهنأ اش
 هّللادبع نعيراخبلا جرخاو*ةماولا بحاص ةممل سمر 35 “لاو ءاعتص بح اص ىسنعلا امدمأ

 تجرخ س أر !ةرئاث ءادوس5 ًارماثي ب أر لاقملسو هيلع هنأ ىلص ىلا نااممدعهللا يضررمتنبا

 نعيراخببلا جرخاو*اهيلا لقن ةنيدملا “اب ونااهتلواف ةفحجلاا يو ةعيبج تماق ىتح ني ددملانم

 ىلاةكم نم رجاها يفاتي أر لاق لسوهيلعمللا ىلص يبنلا نعهنعهّلل ا ىضر يرعشال ا ىموميثلأ

 قيرط نم ميعنوبا جرخاو* بري ةنيدملا يبث اذافرجموا ةماجلا اهنا ىلا ىلحو به ذف لت اهب ضرأ |
 هللا ىلصدللا لوسر ناك اولاق هموق خايش نع ف سوي هل لاقي دنك نم لحر ينت دح قامصان ب
 لاق نعلن ىضر سنا نع لسم جرخاو* لذقور دم لهأهرصني ناهمانميف يرأ ملسوهيلع
 نبةبقعراديف يف أك تالا ىري ايفةليل تاذتي اد لوقي ملسوديلعهلا ىلصدللا لوسي ٠ تععم
 تهراود ةرح ايليف ةبقاملاو اين دلا ىلانل ةعفرلا نا هتلواف باط نب ابطر نم بطر بانيت أو مقاو

 فكرا نام تنبمارحماهتلاغ نع هدعهللا ىىغر سا نعناخينشلا جرخاو+باطدقاتنيد أ
 ككمضا امدل تلاقف مسبتي وهوظقيتسام اموي اهدتعمان لسو هيلدا ىلص هنا بلوسر ؛

 ةرسالا ىلع كولملاك هطسو يا رجب اجيث نوبكريإ ”لعاوضر عيتما نم سان! لاقف هللا لوسراي
 تااقفالوالاقالغماملل اقف هعل ًافكلذ لثمك أرق مانعاحلاعدف مهنم يناجي نا هنلا عواتلاق

 عمت ماصلانب ةدايع اهجوز عمتج رقتنيلا والا لقننمتنا اهل اقف مهنم ينلعجي نا هللا عدا

 تصقوف ابيكرتلة باد اهاويرفاوعجر الف رحبلا اوبكرف ناهعةفالخ يدي واعم عمقا ازخلا نيلسسملا
 | هلاىلصهتالوسرنا اهنعش ا يىض :رةشئاعنعناذيشلا جرخاو#اهنع هللا ىضرةديهش تتامو

 | كنت ارما. ذه لوقيف ريرح ةئرسف رثلامحيالجرىرا نيترم ماخلا ذيس تي رأ لاق اسوديلع

 0س 2222 ا مح



».9 
 ١ ير لاقدهاجينعقيببلا جرخاو#هضو هقلاددع مم اذه ناك لوقافال راف فشكأأ |

  1مهساؤر نيقلحنينم : اهي اصص اووهّدكم لخ دي هنأ ةيميددحلاب وهو لسو هيلع هقلا ىلص هللا لوس

 هللا لزناف هللا لوسر اي كاير نيأ ةيبيدحلاب رحغ تريح هباحصا هل لاق نيرصقمو
 ْ اوهتتواوعجرف ابرق امينَف هلوقيلا قحلابايث 5ك ةلوسر ُُأ قدص دل 0

 ةليقملا ةنسلا يس هايؤر قيدصت ناكف ملسو هيلعمّللا ىلص هباصصا ممل ذدعب رقعا#ربيخ *
 لاقلسو هيلع ىلص يبنلا نا هنع هنا يضر رماج نع هيحص داتساب هريغودمح ا مامالا جرخاو ||

 رقبلاوارقب ر قبلا تلواو ةئيدملا ةني. مطاع خردلا تلوافرحتنلارقب قب تيارو ةنيصح عرد يفيفاكت ياد

 دحا موي نيلبسملا نم_بيصان من اكق ىقشلا ٠ لاق هنعهتلا ىضرىسوميانع ,علسمو ىراخبلا يفو ١

 هب ينصأ اموهاذاك هردص عطقناف انيس تززهيناءذه ياي اةريفتي ًارولسو هيلعمثنا ىلص

 عاتجاو حعفلا نم هب هللا ءاجاموه !اذافناك ام نسح ا واعف ىرخ ا هتززه متدحاه#وي نوتم ول.

 هي هلأ ءاجام .ريخلا !ذاودح !موينينماوملا نمرفتلا عاذاف :ريخ هلئاوا ارقب اضي !اهيف تي ارونينم ولا

 هلثاىمر سايع نيانعهريغودمحا جرخاو مهرس اناتا يذلا قدصلا ب باوثو ريخلا : رم

 يقادحا ةعقول جو ,رثخ أ ىلع مهضعي هلم مويا هباصصال لاق ملسو هيلعمنا لص هنأ ل وسر ناامهنع

 ناتيأرو ةييتكلا شيكت هتلوافاشيكف درع يفاوةنيدملا اهتلو فةنيصح عرد يفاثيأر
 ماه او دم !مامالا جرخاو*ريخ ”هللاورقبف ع ذتارقب تي ا ارو كيفالكهتلوأ ألق راقفلا اذ ينيس
 مانلاع :رياهف تي ار لاق لسوهيلءهنثا ىلص هللا لوسر نا دنعهشا ىضر سنا نع يتقهيبلاورازبلاو
 ينيسةيضرسك تلواوموقلا شيك, لتقايفاتلو أف ترسكنأ ينيس ةبض ن اكواشنك ف درميفاك
 رادلا ديعينب نم ةهل هاصصا يا سويلم م هنا لوسو لاقوةزمح لتقف قرت زم لجد ل

 قي رط نم يقهيبلا جرخاو# ءاوللا بح اص ناكو ٠ لاجر لوقي لاق باهشنبا نع ةبقعنبىمو
 ىموه قب رط نم يتبيبلا جرخاو* :لسوديلع م ىلص هبجو باص يذلاهفيس يور يذلا ناك

 لاقوردب موي مهلعضا لسوهيلعهللا ىلص يبنلانا ةورعقيرط _-رمو باهشنب نعةبقعنب
 للقواليلق همانميف أيا هللاءارادقوظقيتس اف هيلغف مون هيشغو كتذوأ ىتحاولت اقئال هباصصال
 هللالوسر ن ا ينخلب قاما نبا لاقو»«ضعب يف موقلا ضب ممل قحنيكر رشملا نيعا يف نيلبسلا
 ادبز ة اوم يعق ىلا تي دهايفا تي ؛أرفا انيقث رصاحم وهو كبيبال لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 || ديرتاما ذهكموي مهنمكردن نا نظا امها لوسراير كيوب 'لاقفاهيفام قارهافكيداهرقنف ||

 هللا سهلا لوسرنااهنعملا ىضرتشت اع نع هحصصو ماخلاج جرخ او كلذ ىراماناالو لاق

ْ 

1 



 يح 2

 0 لوسرل ليقدلاخ ملسا 2 ينانا لهجاب ناك ماملا يف تي ارلاق لسوهيلع |
 كيل وديلعهللا ىلص لاقفدلاخ م الس ناك اذههللا لوسراب كاي ور هللا قدص دق لسهيلع |
 جرخاو#لسو هيلعملا ىلصماي ور قيدصتكلذناكف لوج يبانب ةمركعلسا قرخ ارمأ |
 يف اقذعلهج يلال تي ًارهإسو هيلع هلا ىلص هنا لوسر لاقت تلاقاهنعهلث ا ىضر ةللس ماع نعوأملا ا
 هللا لوسر نا هنعهّثلا ىخر ةرب رح يلا نع يراخنأ جرخ اول اذهوح تلق ةمركع لساالث جلا ؛

 اهذخا خدّللا ءاشام اهنم تعرتموادابيلعو بيلق ىلع يفاتي تي ًارهئانن اديب لاق سو هيلدا ىلص ْ

 اهذخافاب رغتلاحتسا م هلرفعي هللاو ف عض هعزن يفونيب ونذوأاب ون ذاهنم عزمف ةفاحت يلا فم :

 بيلقلا ٠ نطعب سانلا برض ىتح باطخلا نبا عزب عزدي سانلانماي رقيغترا لح باطن نيرمع |
 برغلاو “ىلتم اولدلا بونذلاو هنع هللا ويضر قي دصلاركب وب اوه ةقاعق ىلا لى اوءانبلا ليقرتبلا |
 تي ور دارملاو ضوحلا لوح لباللا كريم ١ رطعلاو ريكو مديسموقلا ي رقبعو عملا ادلا |
 || اهراث اروبط نمنيعنلدلل ىرجأ دل ' ةيماخلا ذه ىوونلالاةضوخلا لوح كر ربفميلبأ ا

 1 رعالا بحاضص هئال مل وديلعمقلا يبل! س ذوخ امكلذ لكوا ميس انلا عافتت او ةخلاصلا ا

 | رم هفلخ مت معرباد مطقوةدرلا لها لتاقف 7 وباهفلحمم كري « دلادعاوقررقو مايق لكك هنماقق |
 هلاح نع رايح اوبف ىهضركب يبا ياعرب يفو لسو هيلعقنا ىلص هلوقاماود زيف مالسالا مستاف |:
 بنذهتم عقو هنأ ىلا ةراشأالو صقنهلرقخي هاو هلوق يف سلو هتعهش ا ىضرهتيالوةدمرصق يف 1

 اهب سانلا عافتنا رتك تلاطا_لاهئاق هنع هاى ةررمع ةيالواساوا ولوقي اوناكذ لك يقامناو
 |( يقييبلا جرخاو* نب واودلا نيودتو راصمالا اريصقو حوتفلا ةرثكب مالس الا ةرئادتعستاو |
 أ( ذا ادو ءايغيقسايف كتي ا راق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا هنع لنا يضر ةرم رهيما نع |
 تلاهتس ا ةولدلا ذخاهرمع ءاجذا فمض هيمو نيبوثوااب ودذ عزيفركب وبا ءاحؤا رفع مغابعطلاخ |

 ٍ برعلادوسلا مغلا نا تلواع لسو هيلعملا ىلص هنا ل لوسر لاقءاملاردصو سلا ىوراف اب رغإ|

 | فعصلاو يحو ءايبالا اي در هللا هجر فاشلا مامالا لاق جاعالا ذهن مكتاوخارثعلا ناو |
 ا هنعدلا ىشررناجن ا هج .مصو كاذلا جرخ اودتومتل وركب هك هر عقروك ذملا

 ِ هللا ىلع ها لوسرب طين ركنأ ب !ناطاص ل حر ةليالاىرأ لاق لسوهيلعهللا لص هللا لور نأ

 وةيلعمللا ىلص هالو سر دنع نماتمقالفرب , اج لاقرمع نائعطعينو كييلاب ميطينو سو هيلع

 رمال اذهةالوموف اضعب مهضعب طون نمد دام اماو ل سوهيلعدلا ىلص يب يبنلالا دلال اجرلااتلق |

 هللا ىلص يبنلاى ار لاق باهش نب | نع دعسنبأ جرخاو##ملسو هيلء للا ىلص هين هبه تءبيذلا ]|

 كبف ةجرد تناوأنا تقبتسايف 6 تي اركب اب اياب لاقف ةركبيلا بيلا طاهصقفاي ا هدر مسوديلعإا
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 ًافصنونيعتس ك دعب شيعأ أو هترفغمو هنمحر ىلاهثاكضيقي هنأ لوسراب لاقت فصنو نيتاقرج هنت أ

 تي أرلاق ملسو هيلعمثلا ىلصهشا ل وسر نأ السرم لييحرش نب ورم نع قبيبلا جرخاو*# ١

 يف هلا لوسرايركب وبا لاقعابيفدوسلات :مىتح ضب منغ اههدرأ دوس مخ ينحبتيأغ اك ةليللا ||
 لعيب وبا جرخاو* ار كاملا اهريع كلن ذك لحا لاقابيفاوري ل ىتح ميعلا اهفدرت ثكعيتت برعلا ٍ

 مدل ا ينب مونلا يف تي ارزاق لسو هيلع هلثا ىلص ىبلا ن اهنعمللا ىضر ةري ره ينبأ نع احلاو ا

 *« وت ىتحام تس“ كحاص مسوهيلع هللا ىلص يبسلا ي ئراف لاقةد رقلاوزنناك ىربنم ىلع نوزتي
 كلذ هءاسقوريدم ىلعةيمأ ين اين لوهيلعملل ىلص يلا ى ًارلاق ييملانب نبأ نعقييبلا جرخاو

 ىلع ىب نسحلا نع ييبلاوئأ اطل اوىذمرتلا جرخاو*هديع ترقفاهوطعاايبد ثامنا هيلا يحواف 0

 الجر وربنم ىلع نويطحي ةيما يثب ى ٌر دقؤسو هيلععللا ىلص هال وسر نا لاهام معدن ىفر |

١ 
 ا

 ا
 ا
 أ
1 

 ردا ةليل فهاد انا تلزاور ماركا كاطع أانإ تلزافؤللذ ءءاسفالجر ||

4 

 مساقلا_كاق ةيماود اكلي ريش فلان هثنَخِر دفتر دام كلاود ا

 هريغل اهريعيتلا يئارملا ع صقتتالو دير تال 0 ين ةدم اهل لضفلا نبا
 نبا نعيقييبلا جرحا 6 هعدتلاى هدقيدصلا ركن يبا اي' ادد 6 2 و هيلع هللا ىلص
 ماخلا يف يلاراهللالوسراي تملا موي يأ ةكم ىلارثا وهولاق رك ابان ا باهش
 لاقسام تت يقاذافاءربظ ىلع تقع ا !نمابوندأل رت ةيلكتج .رثتدكم نمانوب هك راو
 ”ماثو ضعي نوقالؤكلا دممءاحراب مدان - مورد لبقاو و مهبلك هذ سو هيلع ىلص

 | ريح! رءالا مقودقو نأربطلارت مارح فتم“ ميكو نايتسابا اوقلف» واتقل الف نأ فساي !مترقل أ
 يقيمبلاو ينارع اطل! - رجأ د 0 ىفي ييجلا ليمز نبا ايرر 9 مل-وهيلعهللا ص 0

 مودي اعد لسد لوسر ىلعا ,هاعم قف أير تب 97 أر لاقدهنعهلاىضرينيجلا ليمز نبانع

 1 ةداطلا ىلع سانلاو ع اودي امال لهس يبحر قير ىلع سانلا عيد ا اكي أر تكلقن 0

 افيفر فري هلثم ياسيعرت مل جرءىلع قي راعلا كلذ ىنشا ذا كالذك مث اميبف :روقلطتم
 هيلعأ اوقرش أ ياجرملا ىلعا وقع ١ نيحلوالا ةلعرلاب ْق يك عاوب ١نءهيفءادنرطقي و

 ممنيقلطنم مهيلا راقنا يف اكمالاعتالو اني هاوطي لح قي رطلا يفمملحاور اوبك ا
 قيراتلايمبلحاوراوبك ا ٌتاوربكجرملا ىلعاوفشا اطئاداعضا مهن مرتك أ موق رامات ا
 و اوتش ١انف سائلا مظعم مدق م ثالذ ىلعأ مموتغصا!ذح“ الا مهنمو عترملا ف :

 حقي رطلاتس هزل كلذ تي ًاراظثالاعشوانيجن ولع مهيلارظنا ىف اق لزالاريخ اذهاولاقو |



 نعاذاف م هحرد اهالع ا يف تناو تاجر عبس هيفريتم ىلعهنلا لوسراي كباثا اذان جرملاىصقا

 ةعب رناث لجر كراسي نعاذاوالوط لاجرلا عرفيفوع ل ملكذوهاذا ينقا ناش مد [لجر كني

 هيشاع ماما ذاودلامارك آل هل مميغصا لكتوها ذا ءاملابه هرعش مخ اك دجولا ناليخريثكر محا
 اذاوةنسميا فراش ٠ ءابع ةقان ثلا ماما اذاودنودي ري نوءايمملك اهجوو اقلخ كب سانلا ١

 لاقن هنعيرسم كاس موديلا ليص هنا لوسر نول عقتناف اهتعبت كل اك هللا لوسراي تنا

 جرملااما وهيلع تنافىدملا نم هيلع كتل ام كل ذف بحرلا لهسلا قي رطلا_- متي ًاراماما
 ةلعرلا تءاج متانب قلعتت موا هبل تنجب اوانا تيصماهشيعةراضغواين دلاف تي ,ًاريذلا

 سانلا مظعم ءاجتكلذ لعاوجنو تغضلل ذخ آلا مهتمو عترملامهنفانمرثكا مسواندعب ةيناتلا |
 ربدملا اماويف اقلت ىنح اهيلعلازت نلف ةفاص قيرط ىلع يص# تناااماوال اعثوانيم جرملا يناولاهف
 اماوأنلا أحرم ١ يئاناو ةنس فالا ةميسايز دلاف هجر داهالعا يفاناو تاجر د عيستي ًاريذلا

 يذلاوماياهق !مالك لضفي ه5 ملكتاذا ىمومدلا ذف ينمي نعتسا ,اريدلا لجرلا |

 همونانلكميهاربأ انوي| دل ذهيتلا اماومايا هل ماركأل همرككىسيعدل ا ذف يراسي لعتي أد |
 هللا ديعأي "ور 2 يتمأ دعي ةمأالو حيك دعب يأ المو قنانيلةعاسلا يه ةفانلا ماو هب يدعقنو

 دعس اهيق ةقاح بتنك لاق دايعنم سيق نعيراخبلا جرحا 3 هد هللا ىضرم اسنبأ :

 ةدجلا لهأ نم لحرأ ذهاوأ اقوم أس نب هللا ديعرف هللا دبعرمع نب آو صاقويلانب ؛اوهوكلامنيأ ٍ

 تت أرافا لعدن ملسيلام الوتين املي خبي ناك امها نايس لاقفا ذكو ا ذك ول ملاقمهمادل تلقف |

 فصلا اوافصتم ايلخسا في وةورع اهس اريفو اهيف بصنف ءارضح ةضور يف عضو دوم“ اغ 5 ْ

 1 هللا ىلص هلا لوسر ىلع اهتصصقف ةورعلاب تدخا ىتح هعيقرفدقرأ لاف مداطلاي افي صولا |

 قولا ةورعلات اانومالاسال ا دومت دومعلا كل ذوم اسال! ةضورةضورلا كالت بتلاقتملسو هيلع |

 هنأ مالس نب هللا ديع نع ىرازفلارخلا نب ةدش رح نع ملسم ىورو ٠ توق ىت> م الاسالا ىلع تناف ا

 انا ذاق هعم تقاطنأف يديب ذخافق يللاقق لجر يانا مئان اذا انيب الذ اولاق عشت دحاسللاق |
 باهصا قي رطابناف اهيفذح ًاتال لاقةريسا يأ اهيفذخ ل تذخاف ىلاعش نع قرط يا”داو
 تودرا اذا تلمّج دعص ايل لاقف ايجيب ف ًاقانبه ذخ يل لاقف ىني لع يتم ةاوجاذ يلا |

 هلفسأو ءامسلا يهسأر ادومح بى ا تحيل قاطناملاقارار كلل ذ تلءف تح تررحد ءصانا
 يديب فخاف لاق ءامسلايفهس ةرواذهدعصا فك كق اذه قوفدعصا يللاةف ضرالا يف ا

 ىتحةقلملاب قلتم تيقب ور دومحلا برض مت ةقلحلاب قلمتمانا !ذاف ىنمةرويب سريان كفا
 يئاسنلا دنع ةشرخةياور يفو ١ ثيدملا .دحلا هيلءايعمصقف ذ لسو هيلءهلا لص يلا تيتان تميصا ١



 يي

 رشمملاف جهنملا ا اريخ تي أر هيلع صقأمل مالسنب هللا دبعل لو هيلعهللا ىلص لاق هجامنبأو
 دم انيبن ةوبنمال /ءانمملعا ذهو بعاوملا يف لاق هلانت نلو لم داز ءادهلا لزنموهف لد طاامأو

 | ةب واعمة ف الح لوا يت هشارف ىلع تامامتاوا كيهش تع مم امنا ؛هللا دبعن نام لسو هيلعهنلا ىلص

 ا لاقرمعنبدنلا دبع نع يراعلا جرح 1 د6 ا -هنع هللا ىهررمج نب هللا اديعاب ور دلع ةنيدملاب

 ا هللا ىلس هللا وسر دبع لعاب ؤرلا نوري اوناك ملسو هيلعمل ىلحيبنلا ب احتا نمالاجر نأ |
 ا ملسو هيلع ىلس هللا لوس ابيف لوقيف ل -وديلقا ليص هللا لوسر ىلع اب هنوصق يف ب هيلع |

 أأ ريخ كيف ناكول يسنت يس تاقن مكمأ نا لبق دهس ينيب ونسلا تي دح ماللغاناو هنثا ءاشأم

 ا( انا ايبفاي ةريفر افاريح< قف ملعت تنك نا مهأل ا تلقليل تعج عض | الف ءال هىري ام لثمتي أر
 | امهتيياناو منهج ىلا ايف نال قي دي دحر ةعمق“ اتمدحا اولكتي يف ناكلم ين اجذاكلذك |

 .| معن عارت ل يل لاقن دي دح نم ةعم*هدي يف الم ىنيقل ىف ارا منبج نم كي ذوعامهبلا هئاوعدا |
 | اهرثبلا .يطك ةي وم يش اذاذ مهجريف ت لع اوفقو قدح ىباوقلطناف ة ةالصلاراكتو تنالجرلا |

 ْ لساللاب نيقلعمالاحرىراو ديدح نم ةعمتم هديب ثالم نينرق لك نيب ثبلا نورقك ثورق

 1 ةصفح لعارت عصقم نيا تاذ نع ىياوهرساف شي رقم الاجر يف تهرعمبلذسا مهسود |
 : لجر هللا دبعن ا 1 سوديلع هلل | لس هللا لوسر لاق م إسوهيلودللا ىلص هللا لوسر ىلع ةصفح ا تصف

 1 ياةقرش يدب يناكماحلايفتيأ ارلاقامب عنى هررمت ننأ نع يراضلا جرخاو «لطاص

 أ ةصفح بح صدقف ةصةح لعاب مص ةمديلا ف ترالحالا ةنملا ينك ىلا !مىوهاالر ير مةعطق

 هي هعدش بمر ورمعن؛ ةرارز اير اص لجر كاحا نال اقع لسو هيلعدش ا ىلص يببلا يلع
 ١ محلا دمو مدقاملهنأ اولاقهحويش نعىبئادملا ىس-ىلا قي راد ىمنيهاش نءأو دعس نبا جرح :

 | مالاسال ان نيرقم ل لحريتت اماون كور دع ةنس مرجللا ف لسوهيلعهللا لص يبنلا لع نع نمتليبقتيشو

 ا ىنتلام اب ايورتي أرةياور يقفوا يرفسيف تب رفاه لوسرابلاق رم نب ةرارزمهماع :

 | هداوسينلا عقسالاو ىوحا عقم ا ايدج تدلو ىل ل1 ياعكر جانا تي ًارلاتتي ًارامولاق

 ْ تكرت له موديل هت ل سهتا لوس لا داوسا لاديدح سبل يدلا ىوحال اود را برشم

 عقسأ هلاق هثالوسرأاي لاق كدب ومو انالغ تداواج اف لاق معن لاق ل - ىلع در همةماشكلل

 1 الودحأ هب لعام قحاب كنعب يذلاوفلاقدعت © صرب كب ل اهلاقد هنمأت فىنم ندا لاق ىوحأ

 | ناهدو نام رق هيلءورذنملانب نامعنلا تي ًروهنلا لومبراي لاق ك اذوهللاكريغ هيلع ملط ا
 || انوجتتي ارو هلل الوسراي لاق هتحبمو هي زنسحا ىلا عجر برعلا كمثال ذ لاق نأ كسمو
 ىنيب تلا ضرالا نم تجرخاران تي ادولاقايندلا ةيقب بتات لاق ضرالا نمت رح ؛ ءالمت



 20 ا 0 ا

 لاق ملامو ملهاو ىلك !ىنومع أ يعاوريصب ىلغل ىلغل لوقت يوورمعل لاقي يلا ثم:!نيبو |
 سانلا كتتني لاق ةنتفلا امو هللا لوسراي لاق نوكت ةدتف شالت ملسوهيلع هللا ىلص هلا بوسر |

 نيب لو هيلدا ىلص ثا لوس فلاخو نوكبتشي ياس ألا قايطاراهقتا نو ريتش مهماماب |
 ناودرابلا ءاملا برش نم يلحا نموملا هدع مما 5 ونس هنا ايف *يبسملا بس هعباصا ||

 اهكرداال ىلاهثلا عوامشا لوسراي لاق كعب !اهكر دا تنا ت«ناوةن ةلا كعك ردا كتبا تام

 ا نافع علخ نم ناكفدرم هل اينب و تافثهايا اهكردتال مهللا م 2000 لصهئالوسرلاقف |

 ةرغ“ نعدوأ دوباو دما مامالا جرت تا 6مبنعدللا ى در ةباصملا ضعب اي رهن هّنا ىضر

 ركوب اءاخل ءامسلا نهيلداوادناكت يي ًارهثا لوسرايلاقالجرنا !هنع هلا يضر ب دنج نبا
 .ّ دهاف ناتعءاج من مملعت حبر دقايق رعب ذفخاف رمت ءاج تا: يعضاي رش برش ابيقارعب دخاف |

 || ينو ةوقرع عر> يفارعلاو 'يش اهن.هياعحفتاو تطشتناه يلع ءاحمت ملص: ىتح برشفاهيقارعب
 | يلعل مقوام ىلا ةراشا هيفو تع؛رو تب ذج يا تطشش او ناثوقرعاموو دلا لعد ضو ورمل ةيشحلا

 ا نالججا لها تيلي مهتفالخ ىلعاوع حا س انلاناف هيلع ف الدخالاونتفلاى م هنعدللا ىدر

 .أ تجرخو رصصع لعىل لق دعب بلع مم منين هب راح متءاشلا لها يب ةي واعم عنتمأو هيلعأ وجرح

 | نعقييبلا جرح ال6 دع هللا ى مر ةحلشاب وراك ةحارهتم الخ مايا ين يهل لصحي لهي رورخلا هيلع
 !| ناك ملسو هي لعل ىلص هللا لوسر ىلعا هدق لإ نم نيلجر نا همع هنن! يدر هلا ديبعنب ةعلط

 هدعب رس الا تكم مت دش اند بوما ازععرح آلا نما دا خجلا ىتا| مدح ناكوا عما بعالسا |
 أ ثذافةنجلاو ءجراح جرش بانا اذ !مونلايف نية ىلا بايدنعان ايدل ملط لاق فوت تمس

 )ا
 ا

 كالنذؤي ممتاق عجرالاق» "يلا عجرّتدهتتسا يذل ن مذاق عجر مان ب رت ال !تاميذلل ا
 ةنس مدعي تكمدقس بل أ ألو هيلعهللا ىلص هللا لور لاقفاوب مف سمانلا ت دحية ملط سيصاو .
 | يئارملا ضعبادهر هذان ار دقو* هما دف ناصمر كرداو ةدجح ءاذكو ادعو ا

 يئارم اكد نمهددل - ننام نكت نا ود دبع يف تب ور يقلا لوسيا لمهن ب لعادل
 ْ هنا لص ريعو ىف أراك تجر خو اهراعق هريغاه اروا وهاهأ أرءاوس بيغلا هلع ىلعتل هييتلا
 دي لويعت نأ ل يب كامرمع تلطملا دبع تشب يراعي هدا ا و هيلث ىلص هتوبن هج ىلع ١ تلد.ارم اهنم لكن وك يفابكراشت ين ىليبقلاا ذهن منكتل ناو ةينلا ارم ناهرلسو هيلع
 ( نع مهتأال نميفرعخا قاوسا نبال اقوامبعهللا ىخر سابع نب نع يويبلاوم اخ !اهجرخ 1 ١

 أ تلاقف لطملا دبع نب سابعلا يا ىلا تنمبفاتعرف اي ذر لابل ثالث ةكم مفعم مودق لبق باطملا كيع تشب ةكتاعت ًاردقالاقريب زل ن نبةورع نع نأ هور نب دي زيو سابع نبا نع ةيرخع



 ني هدح
 ل سمس

 منكن ةيبمدورلاهنمكموق لعلخ دب نا تفوتو يندفا ا“ ةرتليللاتي' ةردقل هنا و يخأاي هل

 | مجطبالاب فقو ىح هلريعب لع لبق ابك ارتي أ رتلاق رشي ا راموأاهلا_فكاقب كثدحا امينع
 أ لغد هيلااوعتجاسانلا ىراف ثال !يكعرامار دُغل "اي اورفنا الا هتوص ىلعاي خرصص

 ١ ردغل اي اورغ'ال اهلج خرم مت ةبعكل ارهلخ ىلع ريعب هب لكم هلوح ماخيبف هنوعبتي سانلاو دجحسما

 أ| تلبقاع اهلسر اق ةرفع“ دح 'حابلشج رصف سبق يلا س ار ىلعهررعب هب لغم تالت يف «عراصا
 : ١ كذ هالاراوالو كم تويب نم تسيب يقب ايف تضهر أ ليجلا لفسأب تناكاذا ىتد ىرهت أ

 | ديلونا يلع س املا جرس مدحالام رك ذتالواب رة "اق تم اواي را هذه ناهلئاو سايعلالاقةقلف |
 أأ [كفف ةبتعهينال ديلولا اهرك قفاحايا هقكتساوهلاحرك ذهاقي دص ل -ر اكو ةعبب رن ةبتعوببا |

 ! ليجوباو تيبللاب فوطال تودهح سايعلالاقأب هي دنأ يف شي رقدب تنتادت تح كب تيدملا

 اذا لضفلااب اي لاق لوحوب ايف ؟راطةكتاعاي هرب نوث دحتي دوعق شي رق. : طهر يماشهنبا ا
 ا ىنباي لهج وبا ٍىلاقفميعم ت تسلج ىتح تليقأتعغرف الع اديلا ليك أ كماولع 2 رمت غرف ا

 || لاقةكتاعتأ ار ىتلاايؤرل' تالت اق ك اذامو تلق لاق ةييبدلا هذه مكيف تثدح تم بلطملا ديع |

 ا تمحجز دق مكاوان ابعت قحكلاجرأ اتينا متيضرامأ يلطملا ٍُ ىنبان لاقت ًارامو تلقف ٠

 لو قناماقح كب نافت داقلا هذه كب صبرتتسف تالث يئاورفنالاةهنااهاي ذر يف ةكناع ا

 ال رملاي تيل لها ب ذكا كما اباتك ميل بعكت يش كالذن» نكي لو تالثلا ضتناو
 لاقاثيذ تر نوكتناتركئأوكالذ تدحجيفا الا ريك ؟هيلاوع ناك امهئئاوف سابعلا
 ْ امل اعلا !ذملةررقا تلاقدىنتتاال!بلطملا دبعىبب نم ًارما بتل تيسم اايلفانقوفت |

 دق تلق لاق تمعسامم يشل ةريغ كدنع .كيجلت مه تناوءاسلا لوانت دقت كاجو يف عقي '
 ,| مولاي تودخت لاقدكتيفك ال داعنافدل رض ذرعتالا هللا 'وروكك نم هيلا ىج ماكس تلعف هللاو ||

 ! لاقدنم هكردأ نأ حارا دهم ىنتافدقيفا ىرا بصق« دي دحام او ةكتاعاي د نم تلاغلا ١

 ا
 ا
 ا

 ا

1 
 ا
1 
 ا
 ا

 ٍ الجر ناكودب عقاوف لاتامضعل دوعل هضرعتامو ل يتمال يل اهنا وعدت أر 0 تلخدف

 ِ يتلق لاق دعشي دععحأا باب و جرح ذ أر ظلاديدح ناسللا ديدح هجولأ ديدح انين |أ

 (( نيمضع< توص ععمأ ملام عمم دقوها ذاو لاق هتاشا نا ىنم قرف 'ذه لك اهليا هنعل هلأ هييسفن /

 هصيق ق ةوهلحر لوحو هريعب عدج دق هريمن ىلعاققاو يداولا نطبب خرصي وهو ىرافشلاورمع
 ال هباصعا يفدمتاط ضرع دقنايفس يبا عم كلاوماةميطللا ةماعلا شي رقرشعماب لوقي وهو
 اعارس سانلا نجت ر.الا نم ءاجام نع لخشو هنع ىناخ شف لاق توغلا توغلا اميكردت ناىرأ
 ا 86 هنعشأ يضر تاملا كم اير »6 ردب موي اهباصا اماشي رقباصاف اوجرخو



 ع مال و

 ]] ةفحمجلا اولزن ردب ىلا شي رق ترفنالل لاق ريبزلا نب ةورعو باهش نبا -:رعقويبلا جرخا
 | عضوف ةم رفع نيت لصلا ىرب يهجدل لاقي فانمديعنب بلطملا ىنب نملجرمهيفو ءاشع |

 | ال ارلاقف اقن1”يلع فقويدلا سرافلا متي أر له هباحصال لاقف عزف مت ىنغاف هس ا رميهج
 !إ يرتتلاوباو ةعمزو ةييشو ةبتعو لهجوب ١ لتف لاقفافت !سراف يلع فقودقل اق نودجتكنأ
 ! مفرو ناطيشلا كب بمليامنا هباصصا هل تلاقف شي رق رافك _:سمافارشأ دمن فاخ نب ةيماو

 أ وي نمادخ نوريس شاه ويب م. بلطملا يب ب ذكب متشجدق لاقف لوج يبا ىلا ثيدحلا
 !| دعس نبا جرحأ »4 اهنع ىلاعتهللا ىضرنينم وملاماةدوس اير 96 مهنعربحأ نم عييج لتقف ا
 ا ليهس ىاورمعى ب نارك !ادنعةعمز تنب ةدوستناكّلاق امهنعهّللا فر سابع نب نع !

 | تريحاف اهقتع يلع 'ئطو تح يشي لبقا ملسو هيلعملاا ىلص يبنلا سأأك مادملا يب ترف ورمعنب
 |( ناىرخاةليل مانملا يفت أر تدم كنج وزتيلو نتومال كاي ور تقدص نئل لاق كل ذب اهجوز

 الا تبلاج كاي وو تقدص نشل لاقف اهجوز تربخاف ةمهطضم يو ءامسلا نماهيلءضقتاارق |
 !| ىتح اليلقالات بلي لفكلذ هموي نم نار كسلا ىكعشاف يدعب نم نيجوزتتو توما ىتحأريسي

 ا ع اهتعهقنا ىضر نيتموملاماةيريوج اير 6 مسوهيلعهللا ىلص ها لوسراهجوزتوتام |

 || لبقتي أرةيري وج تلاقلاق هيا نع ماشحن مارح ىنث دح لاي دقاولا نعيقبيبلا جرخا
 ا ىرج يف مقو حب رعي نم ريسي رمتلا سر اك لايل تالشب لسو هيلدا ىلص يبنلامودق |
 توجر انيبس الفل سو هيلعهلا ىلصهنلا لوسر مدق تح سادلا نمادحااهبربخا نا تهركف
 ْ رم نب !نعقبيبلا جرحا الاهنعهّقا ىغر نينم وماما ةيفصاي 'ورؤإللىنجوزتو ىنقشعافاي ولا
 ا ةرضخلا هذهام لاقح ةرضخ ةيفص نيعب لسو هيلع هه ىلص هنا لو رك أرلاقامبعهتلا ىغر

 ا يف عقوارق كم اكتب رف ةمئاناناو قياسا اهجوز ىنعت قيقح يب سب ارجت يف يس أرناك تلاق
 1 لاقل الع نيديمح نع دعس نبا جرخاو* برتي كلم نرد لاقو مطلع كل ذب هتربخاف ىرجح

 0 هحانجي انرتسي كالموهلسرا هانا معزي يذلا اذهو ىف أكَتي ًارابموق يف يو ىتمي ةيفص تلاق
 || ةينص نالاله نبدي نعىلعي وبا جرخاو* اديدشالوقكلل ذ يفاحلاولاقواهاي ءراهيلعاودرف
 كموق نالاقفهنم<يملاركادحا سانلانيبامو لسو هيلع هللا لص ها لوسر ىلا تيهتنا تلاق
 صاقويبانبدعساي "ورد هنم يلا بح ادحا سانلا نموي دعقم نمت قاف ذك و اذكأ اوعنص
 لاق هنعمّلا ىمر ص اقو يبانب دمش نعرك اسعنباوايندلا يبا نبا جرح اددعهّللا ىغر
 رظنا يف أكف هتعيتافرق يل ءاضا ذاًميشرصب !ال ةلظ يفيق أكت الشب لسا نا لبق مانملا يف تيار
 خيتاىتم مل سايق أكوركب يلا ىلاو يلعىلاوةثراح نبدي ز ىلارظنافرمقلا كلذ ىلا نقبسنممىلا ||



 ١ ملسو هيلعملنا ىلع دفا لوسرا ءايؤر 5 هاش ة ديلا 1 !نملواف دلاح ما تلاقمال سال |'

 د
3 
 ا

1 

لعأ هلأ امأهتعس نم رك ذهراتلا ريغش ىلعهب فقودنا مودلا يف ى أ ار ١
 ا هأيا ن نأاكمونلا يربي و هب

 8 هديعأ د نآودل كي رشال هدحومّقلا ىلا وعدالاقوعدت ا موديل ٍ

 نمركاسء نءاو دارعالا يف ىاعقرادلا هس رم او © مرمز نم جر اوحروملات ب ارذأ بلطملا دبع 1

 ٍ يف هعيقلف اين :وقسمم ااسالا ىلاوع دي لسو هيلع ىلص هللا لوسر نا ىنغاب وةءاسلااولاقاتهمىلا ! كلا
 | دلاخاي رالي تدهشف هللا لوسرففاومنلا الا هلا ال نا دبشت لاقوعدتم ىلا تاقمدا رجا بعش
 نبت ن نع يقئيبلاو دعس نبأ جرخا96هنعمما ى هر املا بديع نبأ

 . نب ورمسن ب هلثأ دبع

 هناومالليس اء دب ناكو لسا هتوخا لوأ ناكوايدق صاعلا نب ديعس < دلاخماللسا نآك لاق ناذع ا
1 

 ٍإ تفاح لاقو هعوات حرمد مقي الكل هي و هاذما سو هيلع هللا ىلص هلا لوس ىري وأهيق همم دي

 | هللا ىلصهلث 'لوسر اذهريح كبدي را لاقفهل كلذرك ةدركباب ا يتاهىحاي ور! هذهنادقاب |

 قتلا كيتا سنا. رمضو هم افدلط هيلع لسراع وب هوب ألعودلاح 0

 ,يارلاةديعسىيدلاسو ناسك ريؤاص د نعدم سبا جرحاو#هب شيعا !كىقذريمل ناف

 00 رمال مسالو +الابج را ىحا كم تشغل ”لسو هيلعمللا ىلص يلا العم ليقماعلي ||

 [تيلاءاضااءلوا يل ءاضاع عيترا ىتح عط وما .ءمترأا سا ١ طل هر نهج كرون

 058 امنا ىتح ردم م امسلا يب عطس متوارأ انوالا ليجالو لوس نم يقب اه ىتح ءوصلاب مظعم |

 ةقرامن- !ثلحوة مس“ 21 تت هبات هناا ورمل يق لوقيا ءاق تمع”ورسلا اهيف براي لح

 هتبا ذك هلحا 5 كلاود يال يب ءاسة مالا هذه تدع - لاو هجرد انيبامطلا ةيعهب

 اهموقك برعلأب هد -كاوو قرت تملا نأشت تيقياتم , ةكادلا يب بوثل نيترع باذعت هي رشنا هذه ع

 ىنبينوكي ر مالا 'ذهىرال ىلاءابجعتي ًاردقل لاقدديعسنب ورم ديبحأ يلع دييع نب داح ||

 تعم“ ىلاق ةبقع سن ىسوم هم ن نع تعا عادلا نب ليعاع#ا يبتدح لاق ي دقاولا قي رط |'

 ١ هب هللا يئاده المنام دلاح_لاقهرح 1يقود لوقت صاعل ني كيعس نبدلاح تبي دلاه ما

0 
 ١ 3 هتعمل ىفردلولا نا حئاحاي' قر نك اماما لو راداوروتلا كالؤهه اوان املاح اي لاق

 دالي يف ينأك م انلا ياتي أر لاق هنا هيعمل ى.ءرديلولا سب دلاح نع يقييلاو دعس ىبا جرحا

 ايل !اقةني دما ادمدقا لف اي ؤرأ هذه نأ تل قفةعساو ءارصح الب لا تجر ةبدج ةقيض ١

 ِك ارشلا هيه تنك يدلا /قيشلاومذ -اللدي هلاشلا ده يذلا كجرغتوم لاقت عركة نركب ينال

 8 هللادبع نع هجام نبأ م رثسأ 6 38 اذالا هنعدشا يخرىراصنالاد كي زنب هللا ديعاب“ در 2



 تيأرف رف سوقانلاوا قوبلاب ”مدق ملسو هيلعدنلا ىلص هنا لوسر ناك لاق هنعمل ىضردي زيبا

 هيمتستامولاث سوقا عيب هللا ديعاي هل تلقفاسوقان لمحي نارضحا نابوت هيلع الجر مانا يف

 ناذالا رك ذفربك هلا هلئاربك ١ هللا لوقت كلذ نمروح ىلعكلدا الفا لاقة الصلا ىلا هن يدانا تلق
 ا حر او#*ى ًاريذلا لثمن 0 دقأ هاو لاقفر# هعءاج هريخاف ملسو هيلعهثلا ىلص يبدل كاف ا

 ١ مسوهيلدلا لسا لوسد نا انباصتا اه دح لاق ىليا ىبانبا قي را نميقبهبلاو دوادوبا :
 الاجرر 5 ١ نا تسمم حوا اصلا نيو سال ل١ نوداني رودلا يفال اجر تب انا تممههدقل لاق ا

 ا 11 ينا هنا لوسراي لاقفراصن الا نملجرءاخ ةالصلان يجيني كلل نودانيماطآلا لعموقت |

 1 ٌنذ أزرههسملا لعماقف نير مضخسأ نينو ١ هيلعز اك اجرت يأ ارك ماتها نمتي ارادت عجر /

 | ريغ ناظقي تك تقل اولوقت نا الولوت راسلا ل ءاقدق لوقي هناالا اباتملاقب ماق عة دمقدمق |
 || يفا امارمع لاقف نؤكروامال الب رئارودهللا كارادقل ملسو هيلا ىلص هلا لو رلاقم ات ٠
 : ةديرب نعطسوالا يقارن طلا جرح او تيوتا ١تقيسألا يكلوعأ اريذلال ماتم اردقل ا

 أ مل وهيلعمفا يلد يبلأ لاقدنازالا مللعف مودلا يت هأتا رانالا نمالعر نأ هتعاشا ىغر [|

 || نيدييعنعل يسارا يفدوادونا جرحاو#نذئي ناال .اداورقركت وباهب تريح اه لتجد ريخل |
 ,| هللاقفثالذب درودق يح ولاد جوف ممل دو هيلع هللا ىلص يب الار ءاج نأ ذالاى ى ًاراارمص ناريمع |

 لا يجوأ د 38 نا جار رمل تيداحا يمدقت دقو يحرلا كلاذب كقبملسو «يلعهثلا ىلصيبلا !

 : جرحا »26 بملابا هنع هللا يتم سايعلا اير 5 جارعملا هل ناذالا ملسو هيلعدللا ىلص :| :

 | تامالف ملسو هيلع هللا ىلص الوم ءر عصرا. ةييوت مذ وبأ قنع ا_فاةةورعزع راسين |

 : أأ يناويغ احر مدعي ىلا مللاق تقلا ذامدل لاقد هيي شب مولا يفداها ضعب هيرأ بهوبأ

 1 تناكو ٠ مياصالا نم اهيلتيتلاو ماهبالا نيب يتلاةرقنلا لارا تاوةبي ون يتقاتعب هذهيف تيقس
 نيالا ةليل يف ناك كالذنا درووأ اهقتعام ل و هيلع ىبص يبالاةدالوب هترشب هتالومةبي وت

 هقاتعاو مسوين لس ينل ةدالو هرور سل نيشنأ لكل يباذعلانمهنع ففي راصق

 ايذر 9 هنع هللا يدر بلطللا دبع نب سايعلاوهأي ورا! هذه ا نأ دروو ١كلذلةبب وت 1

 هللا يضررمع نب !نعناحيشلا ج أ 6 ردقلاتا يل وهيلءمشا ىلص يلا ب اعدانملاجر ا

 عسا يردقلا هلي تناماثلا ٍقملسو هيلعدت ا ىلص يتلا باعت ن ..لاجريرأ لاقاسسع [

 يفاهنا للعلم اوتدق كأي ةرئرا م .وديلعهلا ىلص هنا لوسر لاقت ناضمر :رمرحاوالا

 يردملا ديعسيلا ايذر هعرخ اوألا عيسلا يف اهرحت ل فاهي رهتم ناك_:رفرح اوالاعبسلا

 | يفتي ًارلاق هنع ٠ هللاىشر يردملا ديعس ىلا .لرع يتبببلا جرح هع هنعدش يضر

 ع

١ 
 | ا
 ا
| 



 تيار يش لك دعس ةدهسلا ىلعت تا الف ( ص ) ةروس ًارقا ىف كمانملا
 ا دوهتسلاب رماق هتريحاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تودغف لقلاو

 0 هيلع هللا ىلص يبنا ء١ ىلالجر ءاجلاق اميهتعدللا يضر سابع نب !نعيقيمبلاو هجامنبأ

 دعس ىلع تدتا الف ( ص ) تارت رت فاح يلصايفاةحرابلا تي "رهن لوسراي لاقف |
 ل لعجاو اركذ دل ددعاهب يل ب بتلك" مبالا لوقت شو اهتمعدف ةرجلا تدهحف تدم ا
 ١ لطقا ال(صرأرق سويه لص يبلا تع لاق ارجا ك دنع اهب يل ظع ًاوارخؤ كل دنع |
 نملجراي أر ية رم“ لوف تع لجنلا هريخا امم دوج يف لوقي همه ليسو رصسلا |

 | نيتالثو اتالتةهلص لكر ديفعس' نا انرما لاق تباةنبدي زنع قيمبلا جرخا املا ا

 مكرماهل ليقف همون يفراصنالا نم ”لجرف أف لةريثالتو تالت ريكتو نينال او ثالث دمحم
 امج اهوامجاق لاقمع:لاقاذكو اذ الص كرب فاوجس ناو هيلث لوسد ْ

 أ هلا لوسر لاقف هريخأف سو ههيلعدلا ىلص يبنلا ف احسبصا الف ليلوتلا اهيفوامجاونم رشعو
 ا ةصقيب ىدقاولارك د يتهمبلا_فاق 6 هنعدلا ىضر ةقحاي“ "ور د ال فاق لسو هيلع هلا ىلص ْ
 ا ردب ةعقو يت أطخا دقل ٍلسو هياعهنثا ىلصهللا_كوسرا دع !مويلاق هنا كنب دعسدلا وةح :

 أ تيأر دقوةداهشلا قزر:همهسس جرفت جورحلا يف ىن !تمهاس ىتحاهيلعاصي رحدلل اوتكو |

 | ةمملايتادتفارتاسب ىلا لوقي واهراهناو ةنحلار ات يف حرسي ةروص نسح ا يفمونلا يي ةحرابلا ينبأ : ٠

 هللا حدا ةنلسا يف هعقفأ رع ىلا اقام. ومص عصا هللا لوسراي هاو دقواقح يب ريف دعوام تدجودقف

 1! دون لئقف كال سوه اعمشا ىلص هللا لوسردل لاءدخ ةمللا فدعس ة قهارءوةداهشل ينقزري نا 1

 أ( لاق ناسيك سطاص نعدعسنبا جرحا 96 هتعدللا ىصر ةلصننب زرحتايؤر 3 ديهش
 | ةعباسلا ءاعسلا ىلا تيهتناىت ىتحاهتلخد تحيل تجرداايبدلا ءاعم تيب رداد تي زرعتلاق | ٠
 !| سانلا ريعا ناكو ب دصلاركب يلا لعاوتضرعف ثلزنما ذهل ليقف ىحتنملاةردس ىلا تيبتناهت ||

 ىخر ةلظنح ةارعا ايؤو عد دّرق هيسذةوزغيف موييكلذ دعب للقفةداهشلاب رشب !لاقف ||

 نب ةاظمطلا 6 لغتي دح يف ةورع ن'ماثح قيراط نمدعسبأ جرحأ ١ 6 اهتعشأ

 | لح دفدل تجرف ءامسلا نأكَسي أر تلاق هت ًأرما ناابدج تامذا دحا ةعقو يف يراصن ال ارماع

 جرخا »6 ةنجلا ىف اديهشرس وليل ةداهشلاه ذهت لقت لاق تقبطا ئاهيف
 تيار هللا لوسراب ت تلاقفةأي -١1تءاج لاق هنعهّث بنر سنا نع حيي دنس قبيل اودمح ا

 نالف نب ليرالفي "يجدقاذاف ترظنف ةدجلا اف ت ءر !ةيجواهيف تمعسف ةنجلا تاخد ينأك

 هللا لوسر ثمعب دقوالجررشع ينثا تدعىتح نالفنين الفو ١ لبق ةيرسملسو هيلعمننأ ىلص



 | اومفؤطديلا ارهنىلا مهباويهذا ليقف مهجادوا بخشت سلط باث هيلع مهب 2
 || نم ةفصعلاوت ”اواهيلعأو دمقف هذ نم يساركيأوت أمر دبلاةا يل رمقلاك ب هوجو هنم اوجررفت هيف
 لاقف ةيرسلاثالت نمريشبلا ءاجخ مههءتلكاواوواراام ةبكأف :ىماهتما اواك اهةرسي هيف بهذ
 مهتدع نيذلا رشع ىتالادع ى-نالفو زالف بيصاوقك وا ذك اثرما ناكهللا_وسراي
 تصقف اذه ىلعك ايد وري صق لاق تءاجخت ًارملاب "يلع مل و هيلع [لص هلا لوسرلاقفةأرإ أ

 نعول جرخا ل6 هتعدشأ يضر ورمعنب ليفطلااي ور 9ع هنلا لوسراي تلافاكو هلاقف
 دخاف لجرلا ضر هموق نم لجر هعمرجاحو ورم نب ليفطلارجاع لاق هنعهللا ىضررب اج
 | ام لاقف يقرحهب يلرفغ لاق كب لعفا«لاقفماخملايق ليفطلا« .ارف تاق هيجءاور عطققاصةشم
 ١ هللا_كوسر ىلع ليفطلاأمصقف كلسفن نم تدسفا ام كان«حلصن الانا يل ليق لاق كيدي ن ع

 مج لخادنم ماصال ادقعنيب اميحاورلاو٠ -رتغافهيديلو ع و هيلع ىلص ٌ

 || نئادملاب هتدح انهيش ن نا يلغرقلا بمك ندم نع ميعنوب جرحا يور 96 ةيجار ١

 لجرلبقأ ذاهلوح سانلارشحو هايسلا ىلا ضرالا يف عضو الس نأ وافى مك ىأ أرلاق | ١
 | اهفاسنواماجرو سراو نيا يدون هنم ناك ناك اذا ىتح !لادعصفءادروراز اوةمامح د يلع أ

 افوغم ىرسك حبصام لجرلا كلذ ىلا قلاوملا مفد مث قلاوجيفاولعجل اوابقاف اهزوكواهتمالو |
 باتك هيلعم دق ىتحامو بم لزب ملهرمال ا هيلع نوبووم اولعجل هترواسال كللذرك هاي درا اكاعب
 ريبج نب د يعس نع ميعنوبأ هجرحأو » مل-وهيلعهللا ىلص يبن

 ع 6 لس هياع هللا لص هئاعد ةاجتساب ةقامتملا تازجعملا يب :مانلا بايلا ْ ١

 .| يضاقلا_لاق اهرصح نكميال ادجةريثك م موديلم للم اعد ةباجسا تيداحا كاع
 | ةمولعمةرتا وه مهيلعوا مهلاعدةءانلج لو هيلع هللا ىلص يبنلاةوعدةباجا ءافتلا فيس ضايع
 ا ل -وهيلعهلا ىلص يبنلا ناك لاق هدعهقلا ىغر ناييلانب ةغي ذح نعد. !مامالا جرخلو ةرورض

 يف الب ج لو هيلع هللا فص هئاعد ةباجتسا سترك و دقو+ هدلو داوو دلو تكر دا لجرلاعداذا

 دكي ردتوماقسالا ءاقد باب فيسايسالواههضتقا تابساملباتكلا باوبا ؛!نمبابلا اذه ريغ
 هلحم يفروكذم كلذلكو ثيفلا ءاقستساو“* اناريتكتو مامطلاوبارشلاب لسو هيلعمقنا ىلع

 | نم عام لسو هيلعمشا ىلص»“ راد يت اياك انس ابيترت بابل اذحيفاهنع يل عقوام تنترو
 يبلانا دوعسمن با نع محلا اوىفاربطلا جرخا 9 ةنعهلل ىفر رمل داعدإل 26 ةباصلا

 هيلعيتبف رمت هلوصرةوعد هلا لعب لهج اب وأ رم مالسالا اع ًاميللالاقإ لسو هيلع هنثأ ىلع



 2 مايا 3

 سم يمل ا

 | لسوديلع هللا لص يبنلا نادنعهّثاىضر ةرالا نب نافع نعداعس نبأ جرحاو*مد السالا كل١ |!
 '| دغلا نمرمت ءاجخ ماشه نب ورمعوا باطخلا نيرمت كيلا نيلجرلا بحاي مالسال ازع مهلا اعد
 أ ملسو هيلع هلا ىلص هللا لو رنا هنعهلا ى رس أ نعطسوالا يف ينا ربا جرسأو# مسافة ركب | ْ

 ا موي رم حبصأف ماثه لع ورمبوا باططسا نير مت مالسال از ازعا ملل لاقه سيم حلاةيشعاعد

 رمع جرح لاق هنعهللا بذر سا نع يتويبلاو كام او لعيوب او دعس نبا جرحا و لساف ةعجللا ا
 ١ لاقادهج لافاناديرا لاقرم اي دم“ نيا هل لاقف ةرهز ىنب نم لجر هيقلد ف يسل اب ادلقتم دلقتم !|

  1دلف لاق كنيد تكرتو توبصدقالا كارا امرمع هللاقهةرهز ب ممتام يني نمأت :فكو |
 ا اهاناىيح نابضغيأ ارءاذرمع ىشف كني داك رتواويص كهتحو كتحا كلر بهما لع كل دا ا

  | 1يتلا ة ترحل ه لها لاقتا بيل ءلخ ده تمبلا يت ىراو”رمت سم بايح عمت لتينايحا مدعو |

  5لاه اتويصدق ال علد لاق هبات دحم اتيدحا دءامالاةبهئحةرو نرش واكو . هدع ا تعم

| 
 ا

 ا

ْ 

 ١
1 

 | رمع بوم كني دريغ يب قالا ناكر'رمحاي ةنخاب نيرشبملاةرشملادحا ديزني ديعسوهو ياهنمخ 1
 2 . داقد ديب ةدقاارمناهجوز نع همددتل هتس ١تءاجلادي د أ طوهئلطود دمحم ىلع
 | ٍةف نوربطملاالا هسيال هنأو سجيركنأ همحا تلاقفد رقاد كة عوعيدلاب ادكلاينولع عارم |
 1 5 هلإ 32 ين الات هلوقىلا ىحتنا تهم ارقد تادككلا دحام اضوتع ماقف اضوتو !

 أ جاع لت اب -ععسايب دم ىلعينول درع لاق ير 5 ةالصاأ 0 اوين دبعأ أفانأ 1!

 أ ةليأ كل مل تو يلاع هنأ ىلح» لا لوسرةوعدنوكت نا وجرا ( نار. تن أ لاق تدبلا ل نم
 ا لومر لا ىح حرخ ماش»ن رب ورعب وأ باططلا بما ,عيمالاسألا رعأ مهللاى رس

 || باطلا ني راعرعةيلحلا ايريعواأ و ؟اراادلاو ين بلاو دان جرحاو ملسوهيلعمت !ىلص
1: 

 موي يق أ ادييف سو 4 لعمل لحال اوعرت ىلع ساس لآ د ا أ هيعمشأ يذر أ

 ديارنا حس !لاقك سشيرق ١ ره احر ىنبق ذا ةكم قرط رضع فم هر جا لأ رطادي دشراح ا

 )| معزت كنا باطملا نبا ايشلل ايسع لاق يلاو يملا يملا هيراتلقف باطلا ل مبااي
 | لاق تلا دق كسا ا كازو تلق لان دبي رءالاكياءزحد دق كياأإ

 نالجرلاو لجرلا لسا اذا مل و هيلع ىلس هنا لودر ناك دقو ...ابلا تعرق ىتحابس غم تعجرف ا
 | لسوديلعلا ىلص ناككقو هماعاد ذأ هن مل اني ةءسلا »دي يف يدلالحرلا ادعم هل يقال نم ا

 ١ دقو ىنماوناثناوردايهرمع كقاذعه در هلل ايقابأ ايناتع رقاذع نيلحر يح !جوز امض ||

 (١ اهسفن ةودعاي تلقن بايلا حتفتى تا تماقواهوسنوأ اهوكرتف مهيدي! نيب ةذيحم* نورقياومأك ا
 ا ا



١ 
 معسل دعب دامب هميم مص ل تصدم تاتو

 هب وبنلاةريسلا يف لاف هنيب راح هبات ا ىلوو هلق 2 م يلع رخو ةربغا منيب تراثو هيحاص ا

 أ باطلا نبأ تلاقي مدلات راق مدلا لاسفاهس أر لعي دي يف '"يشباهتب رضو توبص

 '| طسو ةةيصصلا ىلا تراظشريرسلا لع تسلج تح تلخ ديلا تا ؟تءوبص دقن دلعفأف ال ءاف<تمنك آم
 هسيال باتك !ذهوةبانط !نهربطتال تنا اهلها نم تسل تلاقناهينيلوان افهام تلقف تيبلا
 َن «ميابترر» ان ريسرلا نراها مسباريف اقافاهتقف# اهينتلوان ىحاهبتل زامف نوريطملاالا

 امرك هلا حبس أبيف اذا اهتلواسشم يسفن “يلا تعحر 5 ةفيحعلا تيقأ ئ هنمثر ءؤهللا ءاممأ

 |تعجر مت ترعذ ىللاءتهّلا ءامسا نم مساب تأرقاط» ٍضْردل أ يف مو تاّوعسل ايف |! يف
 0 م ا م 5 5
 هشااللادلا ال دي نأ دهشا تلقفتي ال أرح - 1ىلا هلوُسَرَوِمْلا اياونم ١ تخلد ىحابت ارقف ىسفن :

 ناف باطخلا :ىبااي رشب ؟اولاقو 0 ني ردابت»يلااوجر ف هلوسرود دعا دمنا'ههشاو |
 ١ ليج وبأ اما كيلا نيلجرلا بحاب كني دزع مهلا لاقم اعد سو هيلا لهنا لوسر |

 1م و هيلعمللا ىلص هالو 22 ةوعد نوكت نأ ن وجرت اباو باططانب رمع اما وماشم . ه0

 : هللا ىلع هللا لوسرل ضرعتا ث ثجرخ لاق هدعهللا هر باطلا نيرمع ن عدلا جرح اوى

 ةقاحلا د ةرو- حفتسافهفاخ تمقد نسما ىلا ىنقيس دق هتدجوف مل لسأ 13را ليق ملسوديلع أ

 | لوقأ هَنِإأ ًارقف تي رقدلاق كرعاشمللاو اذهتلقف ثار 5 فيلا: نبع مخ | ٍإ

 |! لدَع الو لاق صاكتلق نونمؤت ام اليلقر عاش لْوَبَوه امو رعرك لوس |

 ل عقوم ل زك يباق كي مالسالا عقوف ةرولارخ أ اىلا ثور مك ام ٌدللَق اليلق ناك

 برش هنعهللا ىضر رسعلاق ل !اق هيعما ىدر رباع 62# رعد دنسميف ةبيشيلا نبأ عساأ

 اني تن ّّ هعدأ ىل دف لسو هيلع هنأ ىلص ى دا ءاجة كلا تيتا قىح تجر مناليأ ضاخلاىج ل جر

 ديشات اقف ”يلعوعدي نات تيتقتارا نالوا ىكرتتامر .عاب لاقف همع.تق فرص هدد

 نب ا رع نس دتسيءطاوططسوالاي وار اعلا جرح أو هلا !لوسر ك :اوهشناال اهلا ال نأ

 تاللثؤاسا نيدو ديب رح عر لص برع ملسو ةيلع هاقنأ ىلص هللا لو هنا 1 يمعدلل هنن ىذر روع ٠

 هلأ ىلصد اعد انايأ لدبأو لع رم رمغ ردص يف امجرحأ موال ١لوقي وهو تارم ا

 هخويش رع يدقاولا قي رطنم دعم نبا جرخا 2 هيعالا يفر ”يلعل ملسوهيل ء

 هزرابا انا ىأ الع يلا نب يلعل )اقف زرابمنم ل اه قدطلا موي وعدي لإ اء دودبع نب ؛ ورم نأ

 ندا مدح اندودل زري هيل ءدنع ًامبللا لاقو هممعو هةي مل و هيلع هل لص لا لوسر هالمعاف

1 

١ 

| 

1 

 ا
 ١
1 

 ا



 و
 وهلسو هيلع هلأ لص رفح ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةب راحل تريك رشملا ب بازحأ مقحا 5

 نمةعامج قاف هجراغ نم نوكرشملاو هلخاد نمهباصصاو وه" راكف قدما هباهصاو
 ناعجتلا نر مناك دودبعنب ورم مهنم طويخ ىلع مو ةقيض ةيحان نم قدنحلانيكرشملا |

 لاق هللا يبناي هلانا لاقو هنعهللا ىضر يلعماقف زرابي نملاقو ةزرايلا بلطف نيروهشملا

 متنج نءالوقي هني" وبل اهجو ءادنلاورمعررك ورع هنأ سلجأ لسو هياء هنا ىلص ١

 أنا لاقف هدع هللا ىنذر لع ماقفال احر يل نو زربت الذ اهلخ ادي حم لتقنم لما نوهعزت يلا|
 لسو هيلع هاله لوسرهل نذافارمع لاك ناو لاقفورمعهنا ساجا لاقف هللا لوسراي !ك

 يحأ اذهمبللا هيلعهدع أ مىألا لاقو هتمارب هممعو دي دحلا هءرودسبلاو راقفلااؤءةيسهاطعأو |

 ىللأ هتماع عفر ملسو هلع هللا لص هنا ةياوريو«نيثراولا ريحت ناواد ويفر ذتالف يه عنباو |أ
 يرذت الف يع نماو يح | يلعا ذهو دحا موي ةز وردم موي مة ديبعتذخا يلا لاقو» ءامسلا ||

 رحتفلا ريست فو« - ف هيلع هلثأ هياعاو هيلع هنع هللا يب ةر يلع ىثش  :ريترأولا ريح تنأو ادرف :

 كتدجو فك دوديعنب ورهع هلتقدمب عدت ىضر يمل لاق مأسو هيا علنا ىلص هدأ يزارا ا

 *.هيلع تردقأ بناج يفاباو باجيفةئيدملالها راك نا تدجو لاق هم.كسق أ
 ديدشلا را يف سيلب يلعن اكل اق ىليل ىلا نن نحول أ دبع ن نع يعنوباو !ءفاربطلاو قييبلا جرخلاو أ
 | دريل لايام نيفيفطلا نيب رتاادي دشلا دربلا ف سلي ورطاب ىلابي امو نيذتلا وتمحلا ( ءاقلا ْ
 أ هللا الحر ةيارلا نيطعال رييخ لاق ملسوهياعه | ىلص بنل ١نأ لاقي كلذنعلئدف أ
 كلذ دعب تدحواف ىرعلاو رطاهفكآ مياثأ لاق2 اطعام ىفاءده هيدي ىلع تشن هلوسرو |

 ا ءادرو رازاديلع نراق يذيايءثيأر ار لأ ليفطلا نب ةمرجت نع ميمنوبأ جرحاو#ارحالوا درعا

 نع اطسوالا يف فاربطلا جرخاو ء#اق رع شرت ه ةيبج نأو دربلا ديد موي يهل أر عب ادب وهو أ

 لكم تسل ةرقم هذه ادضراب رتدتالا د قف ءاعتلايف ناب وت هيلءواياءانيقل لاقل -غ نبدي وس :

 تاق ربيخ ىلا م-وهيا اعمشأ ىلص هنا لوسرينثعب الف ارورقم تكف اد_لاقكضرا |

 َّ هحصصو كاملا ج جرحاو * ىاتيع تدمر الو ادريالو ارح تدحو ام 2 يبع ميس لف دمرا ْ

 0 دي لل ل م بيس ب ور بس موسم

 تلقف نعلا ىلا ملسو هياعدللا ىلص هللا لوسر ىنتسب لاق دنع هلأ ىمر يلع: .,ءىبهيبلاو
 يردص يف هديب يف ءاضقلا اميرداالوم نيب ىفقأ باشاباو ىنتءيت هللا لوسرأي |

 نباجرخا و * نيثانيب ءانقي نككش املا قلع يدلاوف هناسل تيتو ملة دهامرللالاقو ْ
 كناهثالوسراي تلقف :ىعلا ىلا سو هيلع مثلا ىلص يبنلا نتعب , لاق هنعهللا يضر ىلع نعدعس |

 * < كبلق يدعو ٠ كنان ل تبنيسهقنان /نالاقف بيصاال نا فاحا فاو خويش موقىلا يناعبت | عينا[



 هللا لوسر ٠ ىف داعف تض ملا رع لاقدتع هللا ير يلع 2ع عيعنوب وق ييبلاو هححصصو ىوصو ؟ الا جرخ

 ناوىئعفراف ارخ اثم ناك ناو ىنحر أف رضح دق يلجا نكن امهللا لوقا اناو 9

 دك لعب عجولا كلذ يل داءاق مقخ مغ ل اقم هفاعمبللاهفشامبللا لاقنىفربصف ءالب ناك

 ملسمو يراجلا جرحا 96 هنع للا يمر فوعنب نمحرلا دبعل لسو هيلع هللا ىلسهألعد 9
 كراب فوع نب نمرلا دبعل لاق ملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر نا هفع هنا ى ةرىنا كنعإب

 وأو ينتي ًاردقلفن رلا ديعلاق ادازورخآ هجو 1: رم يقييبلاو دع سنباهجرحاوهكل هللا ا

 ناكو تاريحلا باوب ,! هل هللا تو ٠ ةضف وأ ايهذ هتحت بيصا نأ توجرا ارهح تعفر |

 عيب رلأنب دعس ل2ريبو هني ملسو هيلع هللا ىلص ين آف اًميش كالي ال اريقفةديدملام 3 نيح

 هلامهعماقي ناونمحرلا دبع اهجوزتيل هيلجوز ىدحأ قلطي .لنرا دمسداراثيراصنالا |[

 ىطاعتي راصف قوسلا لعيف واد لاق مث كلامو كيتجو زن ىفاكلل هللا كراب كل ذ يف يلةجاحال لاقف

 ةئيدملاب فوتاملهنا ىتح سو هيلع هللا ىلص هئاعد ةكربب اريغك الامن دقزر نمز برقا يففةراهتلا
 يديالا تحرد ىتح ساوفلاب هتكر تنم بهدلأرف> نين الثونيعتت اوانيث التو ىدحا ةدس

 بديصت فتراليقواقلانينامنُقْلا عب رعي رالاهت احوز نم ةجوز لك تذخاو لمعلا اًةرتك نم ا

 فلاب يموأور اني دل انين او فين ىلع نها دحات تاطوص لب ليقوفلاةئامناك ةدحاو لك"

 نهتعمللا ىفرنينموملا تاهمال ةقيدحب ىمواو هللا لبسي راتيد فلا تيس و سرف
 اهوذخاف ةئاماوناكورانيدةئاعب راب لحرلكلر دب لها نم يتب نأ ىصواو فلا ةئايعب راب تعيب

 اموي قتعا دقو ةيفعلا همراوعو هتايح يف ةيشافلا هتاقدص ريغهلك !اذهوذخا نعثناتع ذدعاو

 ناكوده لع ت درو ريعب ةئايعيس تناكوةريملا لمحت ىب أ لالا يو ريسر قدصتواديعنيتالت |

 اهنمالحاب و هريغو ماعط _:ىهاهيلعاج واهب قدصتف ءيش لكن ءىل تت ءاخةراجقأ ابلسرا
 ُُ انلانيعب رابقدصتمى الا ةعبرارطشلان اكو هلام رطش ةرم قد دت هلأ ءاجو اهياتقاو

 ثحااهنأىورو «ةلحار ةئايسمم َُع هللا لييس يف سره ةئايسدحم مَ رايد ملأ نيعب راب

 ةينام يل ناك هما لو راي لاقومهثرد ىالااةمب رابد ءاج ةق دنا ىلع اسو هيلعما ىلص هلا لوسد :

 ملسو هيلعهن! ىلص ل اقف فال ةعب رايملايعل تكسو فالاةعب رأ يب ر تضرقفاف مدد فالا ا

 نب دعسل سو هيلعللا ىلع ىلص» داع دم هلام يهدل هللا كرايف نكس ايفو تيطعا اهب كالهلئا كراب |

 يبالا نأ هنعمللا ىو ةر دعس نع هححتو عادلاويذمرتلا جروح | د هع هنا خر صاقويلا ْ
 أ هلم جرخاو و*«بيستسأالاوعديال ناكف كاعد !ذادعسل بيتس ا بلا لاق لسوهيلءمشلا ىلع|

 هنعهلثا يدر قيدصلا رك رك ب يلازعدم -نبا ا جرخاوهامينعدثى هر سابعنبا انع فاربطلا |



 كم
 ا ا باهتساقهببحو توعد بج اوم هسددسمهللا ادعسل لوقي ]سو هيلعهت الس يبلا معتز |

 ةياصساإ نمت + تركددقو درت ال هتوعد تناكو ىلا ميس اكو يب ناكف كلذ ميج

 1 سو هيلع هللا ىلصو 'ءاعد لم م معلا ي ذروباهعلا تامأ يق ب ١١ ذه ةقاخ يف هئاعد

 ١١ اعدلاق امهنعهللا يب هر سابع نب نع ناضيشلا جرخ 6 هنعهللا ى ذر سايعنب هلئادبعل |(
 : رخ ٠ اهجو نم يعنوبأ و قيوبلاوهاشاهجر اوه نيدلا يف هبققمهللا لاقف سو هيلعهللا ىلص يبنلا يل |

 ١ دمحا مامالا جرحا و*ريسفتلا لع فايسالو مال اهذهر رحراصت يأ ليوأتلا هلعوةداي زب هنع ٠

 ١ يل اعدو يس أر ملسو هيلع هللا ىلصهننا لو رس لاق ا.هنعهلثا ىخر سايعنبا نع يعنوباو |
 |( نب هلل ادبعل لو هيلعمتلا لص ءالاعد 9« ماسو هيلءمت لهل لوسرة وعد ينط ف ةكحلاب | ا

 أتي تي رح نيورم نع نس دنس قبيبلاو ىلعي وياوةيهشىلا نيا 2 جرخ ا '©امهنعهقنا يضررفعج |

 املا هل اءدهاتيت عيب وهو رفعج نب هلادبع ىلع رم ىلسو هيلعهقلا ىلص تلا تر اهتعهتا يضر | ا
 ! هللا ىلص اعد اريغك مب ري ناكم يا هتراجت يهل كران مهلا لاقو سو هيلعهثلا ىلص ىبنلا |

 ١ تناكو لطملا ديعنب ريدرلا تنب ةعابض نع ميعنوب ا جرخ ا96هنعهللاىضردادقلل مسودهيلع

 : جرخأأ ذاسلاج وه انيبفدعب ا هتجاطل اموي دادقملا جرح تلاقدادقملا تحن |

 | هيلعهللا ىلص ىبلا ىلا| 3 ءاكاراني درشع ةعب.س - غي تح جحاراني د جرخي لزي مداراني درحج نم رج
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 1 . نب ديوس سس

 ٍإ هللا كرا كيلعاببمتلا قدم +7 ةقدص لاقال لاقرحفلا كا ديت تعيتالهل اقف اهريح هريخاف ملسو |

 1 هللا ىلص هاواعد كد ادقلا تيب يف قرا !رئارغتسي د يحاهر أ ىنفامةعابض تلاقاييفشلل | |

 | »6 مهنع هلعأ يشر ةعيب ر يلا ترا شايعو ماشه نب ةللوديلولا نب ديلولل ملسو هيلع

 لصاذان ناك ماوهياعملا ىلع ي لا نأ ٠ هدع هللا ىخضر ةريره بأ ن ,عميعنوب او قويبلا جرخا ا

 الما قيس 2عممللا ديلرلا نب ديلولا ع مهللا ل لوقي ةريحالاةمكرلا يي تنقةرخ ١ الا ءاشعلا ا

 7 كت اطو ددشأ مهللا نينم يملا نم نيفعصتملا 2 م مالأةعب رولان شايع 2 ع مهللاماشه ْ

 ل اي مل مث مدلاب فوعلا وهو رياملا اراك افق سوي ىس لشم نيدس ميلعاملعج ا مهاثا رشم ىلع ١ ١
 1 نب يكل د4 عدلا ىلص هكاعو أ م مل ءاعدلا كرت 9 هللا ما ىتح نيفعذتسلل وعدي ا

 0 اهأ نمت ن 30 نيسح لا قي را رط نم دهس نبأ جرح 5003 هيعدللا يضرمازح

 : لمي راتيدب اهعايف اهبرث ةيححادنمل عاتم راني دب مازح ني يكح ملسو ياهلا ىلص يبنلا | 0

 1 0 جي و. هتراحت يهل كرابي نأ راسو هيلع هلأ لص اعد راندي ءاحو راندي ةيحضا هز عاتباف ٠
 ' لسوهيلعملا ىلص هااعد ل6 مي رالا ط قائد عابامةراجتلايفادودجتالجر نأكهنا ايكح نع
 أ تاما لاك نمر ديعنب ديعجلا نعيراخبلا جرخأ 6 هنع دنع يضر ديزي نيبئاسل |

1 



 ا يمس تعتمام تلعدقل لاقوال دعما دلجناكو وةك نيعستو عب را نباوهودي زينب بئاسلا |

 : دي دنع ىغر ناينسيال ملسو هيلعهشا ىلص هاعد »6 ملوهيلءدلا لص يتلا ءاعدبالا |

 معا لاق امهتعهّنلا ىفر سابعنبان ع هذي رات يف يني وزتلاىور دبالاةفحت يف ىطويسلالاق ||

 هللا ىلص هللا لو سر ىلا تكشف لسو هيلعهلا ىلص يبنلا ةثعب لوا يف اهنع هلا ى هرةمطاف لهجوبا |
 هيدطلا امل لاقف هج يلا ىلع_فقوىتحاه ديب ذخاف هتربخاف هعتاف نايغساب|يتئااه ل اقف لو هيلع |
 || اهستتال مهللا لاقو هدي عهرف هتريخاع لو هيلع هللا لص يبنلا ىلا تدان تلعتذن كيطل 5 |

 هللا ىلص ىبنلا ةوعد/ن اك همالسا نا تككَش امامهعهّثنأ ىغر سابع نبالاق_'رايفسيفال |
 | ظفللاو قييبلاو لسم جرخ اك دنع هللا يب .ةرهيلعو ةي واعمل سو هيلع هلا لسماع دلل سو هيلع
 لكتاب هناتلقتةي واعم يلعدأ لا ةلسو هيله ىلص يبلانا ًامهعهلثاى هر سابعنبأ نعمل |

 1 لاق يثحو نءهخي رات يف يراذيلا جرخ او ءاهدعب هعطب عتق هنطب هللا عيشأال ةتلاغلا يب لاقف ٌْ

 مهللا لاق ينطب لاق كنم ىنلبامةي واعماي لاقف لو هيلعهللا ىلص يبنلا ف دري واممناك |
 ْ باصما رئاس نو هنعم ىضرإ لاو ملا ةعس نمت واعم هيلءناكام قخيالواذحوالعو الما ٠
 هلعمبللا ةيووامألات سو هيلع ىلصعما دعس نبأ ىورو * ملسوهيلء دما ىلص هللا لوسر ا

 || حركي وبا اريما هلمعتسا ناد نيككلا لواناكق باذعلا هقو دالبلا يندل نكموباتكلا |
 ا دقعناو ةنسنيرشع ةفيلخ رأ اص متةدس نيو .رشع مأشلا لعاريما ناكم مهتعدللا ىضر ناتعمر معا

 أ ه'واعد #9 سانلا هعيايف ةف الخلان نعام هنع ىةر يلع نب نسما هل لز نيس هف الكس ىلع رمالا |
 ١ هنعمتلا يغرناكةيوبنلا ةريسلا يف لاق 96 هنعهقا ىمر ترالا نيبايلإ -وهيلعهتاىلص |

 ا دقواموي ينتي أر دقل لاق هسان نع يي ناكو ومااسالا لو وأ يف نوكرشملا مهبذعنيذلا نم

 ا ادادح يأ انيق ناكوهنهديايربظك دوالا اهأقنما اق يربلخ لعاموعضوواران يل اودقوأ
 (| ةديدحلا ذخأت هيذمت تراصّلسا الف راغاما دن أرماهترتشاع ةيلهاجلا يقدلحا نم يبس |
 ْ رصنامهللا لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لكل ؤكشفدسأ أر ىلعابم ديف رالايف اهتمحادقو |
 ابايخ رعأت ناكف يوك اهل يقف بالكلا عم ىوعت تناكفاهس اةردتالوم كتتافابابخ ['
 6 هنعقلا ىغ .ركللامنب نال لسو هيلع هللا ىلص» داء دكا هسأ اردييوكيفدي دحاذخأيف ١|

 ملسوهيلء هلأ ىلص هلا كوسرل يما تلاقللاق هنع هلا ىضركللامنب سنا نع يراذعلا جرخا |
 كراب ومدلوو هلامرثك أ مرللا سو هيلع هللا ىلص لاقف هل ىلاعتهننا عدا ىناكمداخهتالوسراب |

 ةئاملا وحن ىلع مويلا نو ”داعيل ي دلودلوو يدلو ناو ريغكلي لام نا هلاوف سن !لاقهعينآآ | ايفدل ْ

 يدب تنقددقلو تبصأ امشدعلا» ءاخرنءباصاادحارعا امةياوريفو اهيلءنودي زي يا



 -_ 2 هام +9

 هلس *رةقراملاا نوعاطلا يهإتامهلا ءاجوداودلوالواطقس لوقا ال يداو نم ةئاءنيناه 0
 وه اهوانيلع مويا لسد لوسر لخ د لاق هناأضي سنا نعملسم ىورو#*أ دلو نوعبس

 ريح لكب يلاعدف هل هللا !عداسناكمدي وح هللا لوسراي يع اتلاقفيتلاحمارحم او يماواناالأ |

 يقيدردزعجاوهر مع لط "ودي اوريفو هيفدل كرأب وهدلوو هلام رتك ًامهلل ا يلاعد امرخأ يف ناكو | ا

 هذه وجرأ انأوا هدلوو لاء رّثكو هرب 3 لاطنأ دعب لوقي هنعمرأ ىذرس نأ !ناكفةنجلايف ا

 | اعد لاق هنع هللا ىذرسن نع ناذيشلا جرحاو*ةنجلا يف ملسو لعلنا ىلص هقيفر هنوك ىنعي | ىنعي
 ا يلامناهاوف سا لاك ةقزرا يدل كراب ودداوودلامرثك أ" ميلانو سوديسملا سينا | ا

 | نم نفودقهناةنع ا ينبا يندت دحو لاق ةئاملا و ىلع نوّداعتي يدلو داوو ي دلو ناو ريثكل |

 ٍ يبدلا يلاعد لاق سن 3 نع ده نبأ جرح او* ةلامو نورشعو ةعسنا ةرصيلا جاجملا' مدق ىلا يبلص

 ا نيساو ةئام يباص نم تنف هدقف هل رفغاو هرمع لط ؟ومدلوو هلام رتك أ مهللا لسد هياعهنلا ىلص

 : دهس نبأ جرح او+ةعبارلا وجر ًاوةايلا تمكس ىتح تيقب دقلو نيترع ةنسلا يف لمحت ترق ناو

 | نع قييبلا جرخاو# يدلوو يلام يو”يف لو هيلع هنن ىلص يبل ا ةوعد فرعال فا لاق سن 'نع |
 يلا نع قييبلاو يذمرتلا جرحاو*نيعستو ىدحاةه-تاموةنسالا ةئام رمعاسنا نا ةيمح |

 | عر هس 'يجح ناجي رابين ناكو نيترمةهكاعلا ةنسلا يش ل 2 ناتس سنال ناكل اق ةيلاعلا
 : - وع ىتريبلا جرح جى غض هع هلأ ىئترناءلانب ةديذلل سوه ىلص هاواعد 3 كسم أ

 ١ بارحالا د ةليلمل وهيلعدلا 00 !لوسر عمانتي ًاردقل لاقأ بعهللا يضر ناملا نب + ةفيدح

 ا

 ٍإ
 ا موقلا ربت يف 3 لحرأل أ مل و هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقع ع هوة دش حرت اذةليل يف ا

 م 5 متدني فحاي لآ اقم دملاتلا عينا كا 6 دحأ أعم هيج مله ةمايقلا موي يعم نوكي أ :

 نمدجرخاو تغرم نيحو ,رملا ينباص ميما. يف ىشماامت أك تعجروما. يف يش اهنأكت يضف مسعوإ ا
 قلطا ١: لاقدربلا ن نم كم ءايحالا كللا تق ؟ امهللالوسراي تلقه دازو ةقيذح نع رخ اهجو ا

 أ تمقف هيفو ةفيذح نع ةنلات قي رط نمدجر مم يلا عجرت :قح درب الورح نمكيلعس ابالف |[

 .( لاقف تجرشنا رقمدحاو اعرف ساتلادعا اناولاقموقلا رج يب :: أه ربح موقلا يف نأ كهنالاقفأ

 قلخ ام امهشاوم لاق هت نو هقوف نمو هلامش نعو هنيعن ,عوهنلخ نمودي دي نيب نمدطنحا موللا ا

 0: يش نس املا اًذاف ركسملا تلح دف اًئيتدتمدجا م وج رم جرحالا يوج يفا رتل اعرفها

 ١ مركسع زواجت ام مركسع يف جرلا اذاومكل ماقمال ليحرلا ليحرلا .ترولوقي مركسع
 ا | الف تعجرم اهيمهب رمضت جيلاو مشو ملاحر يف ةراحملا توص مسدس يللا هللاوف اريش

 هللا نأ كيحاص ريخ اولاقخ - يعم + اسرافز# رشع نم . وحن أنا انا اذا 'قيرطلا يافصتنا



 هنا ناو فق ةقرقأ تلمجو رقلاينعجار تعجرنا ادعام هثاوف ت تعجرف موقلا افك
 هم م

 اَتَسْرَأَف دودج اجد تيارا ةمعن اوك ذااونما نيذلا اهيا ا

 لاق ةدايزلا هذهبةفيذح نعقعبار قيرط نم هجرخا اعذرت مل ادونجقاحير مهبل

 لع ليج رءعجرامل هذاو معتم ضع لع مهبلقتل خ رثاناو اوامهتنةديد.ت مير مهتذخاو

 دونجلاب مايا هافك دقهنثأ نا هريح أف كيحاص ىلا مجرادل الاق عمهم ناسرامدل جرفنقي 0
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هيفو ةفيذح نعةسماح قي رط نم هجرت أ م حيرلاو

 هيفو رست نلكنالاقم رمل ناىثحان كلو لتقأ نا يلام هللاو تلقف بهاذتسا له
 هحررح أوج تيدملا هتامكأ اهلا انالو هتمدحالا ايل تكررت افحيرلا كان مهيسمتا تعبوأ

 هللا لوسر نا امهنع هللا ىغر رمح تبا نع ميعنوب أ جرحأو *ميعم وباو هححصو عاجلا ا
 هيجي ملخات الت ةدجلا يف قيفرهلاهلمج موقلا ربح جت أي نم بارحالا ةليل لاق سو هيلعهننا ىلص

 لاقدرلا لاق ىنبيت نأ كعاياق لاقىلب لاق ينو ١ تعع“اما لاقف هباجام ةفي ذحاي ىدادفدحا

 هدجي ناك" 55 هيلا درإلا داععجيرالفموقلا ريخج هاتاف_يهذب دربلا ينع بهذف لاقك لعورمال

 1 ن !لئالدلاي قبيبلا ىور 86 هنعدتا يضد ةداتق بال سو هيلعللا لص واعد ع
 ِإ تافف هريشن ومرعشيفهل كران ميللا كهجووعشأ هلوقب ةداتتيبالا ءدرسوهيلملا لصهمالوسر |

 1 ١ هرعش بشي لو هنلدب ريغتي مدت وكو هتراضن يف ةنسةرشع س نياهن كف ةدس نيعبس نبأ وهو

 : قيمرلاو مالا و قاع” ىبأ جرح - 96 هدع هلل شر ةليسم نب دل لسو هيلع هنا ىلصد وأ عد

 // لاقنانا موسم ندم ل زرابي نم لاقورب يح نصح نم بحرم جرح لاق هنلا دبعن , رباج نع

 لو هيلعمثلا ىلصد اعد 2 لعقم هيلازربف هيلع مدع مولا هيلا ةلسو هيلعمملا قص هللا لوسر ا

 1 أشا لاقدتع هلليخرتما“ ىلا نعقمبلاويلعي ونا جرحا »كي هنع هللا يغرةمام 00

0 

 : يس مسا

 اىلص لاةىددابشلاب 2 عد اهلنا لو سراي تا -اقف هتيتاك ةوزغ سو هيلعمش ا ىلصملا لوسر

 عداها لوسرايت تاقفدشتاو ةورغ أ شنا عام نعو سو انوزغن مهفع و مهل مهللا مسو هيلع 1

 هيلعهتلا ىلص. اعد انغو فاطسقازورشق مفشو لس مبلل لاو هيلع هلا ص لاقنةداهشلاب ا
 اقنيداجبلا اذهلناد عنايدق اذلا نع ميعنوب جرحا 36 هدعهلل ا ىمخرني داجلا يذ دق !ديعل ا

 أ لل 1 لاقف ةداب مشلاب يل عدأدس الوسراب لاقفك وت ىلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر جرخ

 | اولزن الف ديهش تناف كعلعقف ىمح كتذح اهنا لييس يف تجرحاذا كنا رافكلا لعدم دمر ما ||

 دي زي نب تبانثل ل و هيلع | ىلس هكواعدؤإل4 ىهان نب ىاعلا وذل دبع وت اماياهباوم ءاقا كوت :

 ع

 ا 2
 5ك أ

ْ 
1 
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 ل ىباوع# ةفرعملا يف يدورابل اوه اشم, نباءنييماشلاددسم يف يلا ريطلاجرخا 0

 تثريف يل اعدف لاق ضرالا متل ء ءاجرع لجرنأ هللا لوسراب ديزي نب ثبات لاق لاقذئاع

 جرخ ال6 هدعهللا ىب ةرابعك نب“ ا الاسود لع هلا ىلع اال كر رحال لتم توحس 1ىتح ١

 || نيلجري لو هيلء هللا ىلص ىبتلاق اهتعدما ىغر ب بك نبا أ نا درصنب نايلس نع يقهعبلا |
 لاقفام ًارقتسأم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسريف ارق !لوقيا نم دحاو لك ةءارقلا يافلتحادق

 أ برضق ةيلهاجلا يف هيلع تكا دشاو رتك كشلا_:ن+يباق يلحدم يب ألا ةفاتتسحا |:

 ْ يف كرات رع تيففراف ناطيشلا هنع بهذأ أ ممللا لاقو يردص يمل وهيل عه اى 5 05 ا

 0 اهينع هلأ ىخضر ميكس مأ َ هدتجوزوةحلل طيبلال سو هيلعهللا !ىلص م ةاعداإم قَد هلأ ىل أرظنا |

 نبا ىكتشا لاق علل صر سنا ع ةملط يب! نب هللا دبع نب قاتبأ قي رلع نم نافهتتلا عبرح ا

! 

 ا

 ا ا ةيسدعفو اعين تأيدتامدقهمادت : ارم تالله جراح ةحلطوب او تاق ةحلط ينال ا
 ٍ ناد ح ارجسا دق نوكينا وجر اودصقتت أدع تلاقمد الغلا فيك لاق ةحيلطوب ! ءاجالم تدبلا

 ا ىنلاعي عم ىلعتأع دقهباهدلعا جر هناوارأ الف لستغاحيص !الف تابف ةقداص اهسأ 5 ةحلطوبا '
 ؛ هللا لعل ملسوديلء هللا ىلع لاا معن راك اع ديلا لمي يلاريح ام ٍلسو هيلع هللا ىلص
 ١ أرق دقمبلكد الوا ةعبس ايلتي اروراصنالا نم لجر لاق نايفس لاق كمال ياكل كرابي نأ

 ةعلل يان «يياس مال ناك ناقدتعدلاا ىد هر سان عتبان قيرط ام نم يقبيبلا جر ماو ن : ارقلا ش
 ّ تيارا هل ت تااقم ىثعتع ايداهتلا» ي ىسأام فكل لاش ةحلط 1 لحدم تاّث_:نبا ْ

 م كليم ذح دقو ثادبا كاراعا هذا نام تلاوذل لاق تحرج !كتماهذخ !ةيراعكراعاالجر نأ ول |:

 ا

 ا

6 

 1 0 ْ إ
 1 هيلعمللأ ىلع يبنلا لاقهتل يلا !كالتاهباص' ناك دقواكرقب هريحأف مل ىيياعمتلا ىلص يبنلا اككدغف

 ل اه اريح نم أك هنااورك طم تادبعدمما ناك م الع ت دلو تلاق كتل ياكل هلذ !كراب ملسو أ

 1 سا نعىقمملا“ حرحأاوههنم لعفا*ىتانراصنالا يناك ام لاقودع -نبا دج رح اوهنامز :

 آ كالتت كف. هلئادبع ايمو ةعيصانوخ .هعاكتخ م ويلعن ىلح يبنلا ىلا يبسلاب يش دازو ١
 لاق د« هع مليأ ىلا ةدور مسكر سيلا ال اسويها [حو اعد دهجو يف ةرغ جسما ||

 حمل اناهثلاو لاق ةللس ينب لاجر ضعب نإ يجد نأ نايقس نع ةدي رب ينث دح قاحصا كف 3

 نو مهندح ديري دوهين# لجر مغ تليق ذ ذأ ةيشع تا ذرييخم ملسو هيلع هلأ ىلص هنثأ لوسر
 انا تلقفرسلا لاق مشلا هذه نمادمع اتي لحر نم ملسوهيلعهننأ ىلص هنئ ا لوسر لاققف مهورص احم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر“ يلا اظ.الف ماظلا لقمدخت اتج 0 < رت لاق لمفاد لاق هنأ لوسراي

 اها ارخ !نءنيتاشتذخافن تخل ااهالوا تاحودقو نقلا تكد دا لاق هباعت» أميل لاقايلوم



 هللا لوسر دنع اميهتيقلا ققح ٠ يش يم١ سبل أك دتشااههبتلبقا ميدي تام معنضتحاف |
 ١ هيلعمتلا يل هلأ لور باحمتا و أره ها نمرسيلاوب اناكفاهولك اف ايحوحب ذف مل سو هيلعهتنأ ىلص

 | اكلهم مرح ؟نمتكى تح ى رم يبلاوعتم م لاق ىب تيدا اذهتددحاذ ا ناكمات اتوملسو
 ١ ىقيوبلا جرح أ 2 هنعدلا ي ةريمودلا ورمع نري ليفطلل لسو هيلومتلا لص هئاعد 0

 اهب م لسوهيلعدللا ىلستا ل 8 روت كم مدق هنات ديو رمع نب ليفطلا ناكل اق قاما نبا نع

 ا اند تمدق كنادل اولاقف ابيبل ارعاشافي رشالجر ليفطلا نأكوشيرق نم لاجر هيلا ىشف

 أ( نيبو هيباو ءر نيب قرفير حس اك هلوقامناوابرما تتشوادهعا + قرفان ربظا نيب يدلا لجرلا !ذهو
 || نمعست الو دكت الف انيلع لخدأ.كاموق ىلعو كيلع ىشحناماو هجوزو ,«ر ءرملا تيب وهيساو ءرملا
 نيح ”ينذا يف توشح ىتح هلك م7 ال واتيش هلم عع عما ال نأ تعج !ىقح يب اولا زامهللاو ذ لاق هنم

 هللا لوسراؤاف دحتسملا ىلا تودفع هلوق نم* يش ينابي نا نماق رفأةسرك دحسملا ىلا تودغ
 ا تمم وق ضسب ينيج نال هللأ لاف هعمأبي + رق تعتف ةيعكلا ددع ىل عب مئاق ملسو هيلع هللا ىلص

 اف حيبقل !نمنسحلا يلع ف حيامرعاش بيل ل اجرا يف ا يس يف كقدانسحامالك
 ا نه ينعنكي

 0 97 م ئاحيبق ناكنأو تلبقادسح هد يق أييدلا ناك ن اف لوقياملحرلا اذه نم عسا
 يلع ضرعف كرما "يلع ضرعافا زكا ذكي اولا دق كموق نا تلقه هتعبتم هندي ىلا فرصنا ىتح
 تلقو تلس ًافدنم لدعأ ارماالودنم نسحا طقالوق تععم ام هّلئأو الف نارقلا يطالتو السلا
 يل لعجي ن اها عداف مالسالا ىلا مبيعأ دنمييلا مج اريفاو. يعوق يف عاطم“# 'ةرما اهلنا يناي

 عقو ءا دك" ةينثب تلك اذأ ىتح يموق ىلا تجررفةب مج الا ياي ل نيكل
 يعجو يف تعقوةلثماهن ااونظب نأ ىثحا يلا يعج وريغ يفمبألا تلقف حابصملا لتم ينيعنيب رون

 تشكل "يلع اًوطباف ماسالا ي موق توعد مت قاعملا ليددقأ اك يطوس س ريف مقوف لوحتف
 عجر ااساوتت ةدحأ م الا لاقف مهيلعهللا عواف ينعب <ةياغاس ومن ١ تلقو مل و هيلعدلاا ىلص هلا لوسر

 هللالم هللا لوسررجاهىتح موعدا سود ضراب ل زا لف تعجرف مهب قفراو مهع داف كموقرىلا
 هوحننهجرخاو ٠ سود نه اتيب نينا وأ نيعيس يبوق نم ملسأ ن نم ربي هياعتسمدق# سو ةمأع

 هيبانع ماشع نب سابعلا ىلا نيقي را نمىناذالا يت ىفاهبصالا جرفلا وبادجرخاو» معنويا

 مسو هيلعملا لصد ب لوسرث عب دقو ةكمقا تح جرخ يسودلاورمسنب ليفطلا كا ظفأب

 هللا ىلص ىبتلا اف مدنعامو لجرلا | قهانل ارلنا اولاقو ملسوديلعملا ىلص يبنلا ىلا شيرق هتاسراف
 سو هيلع ها ىلص ىبنلا هل لاقف لوقا ١م عساف رعاش لجر فا هل لاقف مالسال أ هيلع ض رمق سو هيلع

 ناطيشلا ٍنمهللاب ذوعا أرقم عمماف لوقا اناولسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسرمل لاقفهدشناف تاه



 2 همك 3

 ىلا ءا هأعدو دو قافلا ب برب رب ذوعا لك ع ارق ءاهرخ !ىلادحاهقلا وهلق يح ميجا نمحرلا هللامسبإ مجرلا

 فرد يفرونهل ءاضاف كلاسي نيأ رصبب ف *انل ةريطمت لل يف ماتاف هموقىلا داعو لسان مالسالا

 مالسالا ىلا هبوب | اعدم ميعباص نيب سهروتلا جرف هطوسب نوذحم 5 ناوقلعف هموقىف اه هطوس

 ا ماعدا رخام وديه لس ىلا ام ةريرهوب !ال ا هبجي له هموق' ءدّدم ألست موموب السام

 | كلتمميهيفن أ سو هياعللا ىلص لاقف اذه بح ات تاكام ليفطلاهل لاق سو هياء هلأ ىلص ىبلا

 هللا لوسر ىلع دهوأل.هنارونلا يذب ليفطل ا ةيعس ببس لاق ىلكلا نعريرج نب' ججرحأو «ريعك

 أ نيب رون عطسف هلرون مهللا لاقعةي يل لعج اوييلا بتعب اهل لاق هموقلاعدح !سو هيلع هنأ للص ا

 , ةللغملا ةليللا فهل ءيبعو ناك هطوس هر ىلا لوحتن ةلثماواوقي نأ ف اخا براي لاقف هينيع ||
 ةريرهىلأ نعمل ج تا 1 6 ايهنعدتلا ىضردمأو َه هرعرم ينال ماسو هيلعمملا ىلصهئاعد دش

 ينأ لاق كال دب كلب لعامو تلق ينبحيوهوالا ةنم ومالا نم وم ضرالا هحو للعام لاق هنعهللا وخر

 ىلأد ةرارع يلا ماي دبي نأ هلل !عوادكا لوسراي تلقح 5 مالسالا 2 يأ وعدأ تك

 :( تعج دل الوسراد# ناوهّثاهلاال ن ,ادهشأتااقد تديبلات تاما - هجرتأملاءدقمالسالا

 32 تلقون زملا نم . با تنك 15ج رفلان كب اناو رلسوهيلعملا لص ' لوسرولا

 هدابعىلا يءاو ينيبحينأ هّللأ عداع مالسالا ىلا ةدئرهيلا ما ىدهو كتوعدهلنا باطما رق

 ا نينم ولادك دابعمل 1 ىلا هماوا ذه ك ديبع بح مهللا سو هياعدللا ىلملاقفانيلامهبيحي ناونيدموملا

 | سيقنب دمج نعواملا جرخاو#دبحاوينبحي وهوالا ةنمومالوانمرمزعأ انابيلا مهببحو
 وهوانأ انبي هنادةريره يبا. كيلءلاقف ءيش نعل آس تب اثن اوبك زءاحد اجرنا ةمرع ل2 ربا

 ا هللا لص هللا لوسرو يبحاصوانا توع دل -و هيلع هلا ىلص هللا لوسر جرح وعدن دهسا ينالفو

 ا يابحاص كال سام لثمكلل أساىلا موللا_لاقف ةريرهوب أ اعد انت اعد ىلع نم ويطسو ' هيلع

 الافعال است نحن لو سراي انلقف نيم ا اسو هيلع هللا ىلص يبتلا_اقف ىسنيال اذعشلل أساو
 | د6هيعمما يضر عوكألا نب نيرماعل لو هياء هنا ىلصد 'ءاعد#*يسودلا اهباكقي سل اقف ىسي

 ظ
 ١ ا

 ا

 ظ
 ا
 ظ

 ملسو هيلع هللا لص هّللا_وسر عماتجر حلاق هنعلل ىخر ع وكلا ن ؛ ةلسس نع ناو رخل

 رماع ناكوكتابينه نماسعمل ال" عوكل انيرماعل موقلا نم لجر لااقف اليل ابرسفربيح ىلا
 هلوقب موقلاب ودحي لزنفارعاش الجر

 انيلص الو انقدصت الو * انيدتحا امتناالوامبللا

 انيقال نامادقالا تيثو * اهينتقا امشلل ءادق رفغاف
 موقلا ب رم لجر لاق هللا همر ب لاقرماءاولا قئاسلا | ذهنم منملسو هيلعها لصد لوسر لاق 2



 هد
 توصل يس و سم يسع بدسم ع

 ي دوبي قاس هب برضيل هغيسرماع ل وادت موقلا فاصت اظن هبادتعتما الهدا لوسراي تيجو ||

 اذهنم_لاقف هيفورخ ١ هجونم لم هجرخاو ٠ هنمتاق هتيكر باصاههفيسبابذ عجرف
 الأ هبادحاطق ملسو هيلعدللا ىلص هللالو هر صخامولاق كب ركلرفغ لاق رماءاوناق لئاقلا

 هواعدإ## دهشتساالا طقدع# نادال فغتسا ام يأ رماعبادتعتمالوأ رمع لاقد دهشتسا

 نباونيهاش كمباو ىدورابلا جرخال6 هنع هللا ىفر بطاح نب ةبلعتا ثم ديل هنا ىلس
 فرادللا عدا هللالوسراي لاقف يطاح نبةيامت هاج لاقةماما ىلا نعوييبلاونكسلا |
 لاقفىلاف هقيطتالريخك 2م ريخ هركَش قيطت ليلقةيلملاب كحي ولاقما دلووالام ىنقز ري |
 لاقف تراسلاب هذ ىعملايجلاهذهيجر ريسي نات ئش ىلتءنوكت نأ بحتاما ةيلعثاب كحيو ||
 لك نيطعال الام هنثاينان ناقملاب كشعب يذلا راد وقرب ناشد هللا لوسراي ||

 اهب فت ةئيدملا اهب تقاض تح دودل اوف كت غواهيف هل كر وبفاهغ ىرتشاف هلاعدف هقح قح يذ |
 نتف تف ليلا حدشيالو لسو هيلعمتلا ىل هللا لوسر عمراهلاب ة السلا دهسشي ناكف |إ
 ناكفاه. ىحتتف تعش ةءج ىلا ةعج نمالاراهنلا يفالو لولل ا ينال ةالصلا دهشو ال ناكتاهب |
 رماهقا نا بطاح هب ةباع 7م وملسو هيلع ىلص هللا لوسرلاقف ةزادجالو ةعج دهشيال ا

 نحو منغلاو لبالا نادس اايلبعك ,نيلجر ثعبف تاقدصا اذخأي نا نالسو هيلعهشا قلص هلوسر
 اباتك فاي رالاقفةقدعلا ال ًافهءارقاجر 2: بطاح نب ةيلعت ىلعارعناامهرءاواهناذح اي |

 ةيزجالا هذهام_لاقف هب ارماغرفالف يل ارم تاغرفت ىتحاةلطنا ةي زجالا هذهام لاق هيفرظف ١
 نالبق لاق سو هيلع لص ما لوسرام ٠ اراظث ةديدملاامدق ىتحاقثطناف ىف أ ارىرأ ىحاقلطنا

 هلضقحم نات كل هنأ دهاعب نم منمَو ىلاعت هللا لزناو بطاح نب ةبلعت ميوامبلكت |
 نا لاقف هنقدصب :لسو هيلع ىلص هللا لوسر ىلعمدقم هيف لت !امةيلمث غابف تالتلاتايآل الا |

 مسوهيلءهلناىلص هللا لوسر لاقف هس أر ىلع بارتلا تي و كبي لم كدم لبق نا ىنعتمهللا
 وركب وباالو سوه يلء هلا لسن تلوسر هنم لوقي لف يعطت لفك ترم مآكاسفنب كا مح اذه |

 ة«هبعفلاى ةر ةيتعنب هلل أدبعل سو هيلعمت !ىلص» اع د9 ن امعةف اخ يف تاه ىتحرمع

 موك ذن شير ةبتعنب هللا دبع ي ديسل تلقت تلاق ةيتع ني هللاديعدلو مانع قبلا جرخأ |

 ملسو هيعمل ىلص يبنلا سل أذا يسادسوا يمامخ مالغ لا ركّدا لاق ملسو هيلع هلا ىلص بلا |
 سود عدلا ىلصو واعد مرهنال نا كللذفرعن نضف تلاق ةكربلاب يدلوويل اعدوهرخ يف |

 نعم رم يفبا نب دي زين ع ع نياومدنمنبأ جرخ 96 هنعمللا ىضر يل وللا ةعيب رنب كلا ا



 نيا كدت دود كاراي ناهلاعد 1. سو هيلع هلا ذا لم يبنلا نايل -
 ا نبا جرخ ادي منع هللا ىب ةر روث نب ةي واعمنب رشيل سو هيلع لص هكي ربتو» اعد ركذ

 ْ لاق هيب نعي اكبلارماعن ب هلا دبعنب دعإلا قي راد سم لئال دلا ي تباتونيهاش نباو دعس
 '( هتباو روث لري ةيواعمرتت ةتالث 5 ةحس سو هياعهلل !ىلص هللا لوسر ىلع“ 5ك نب ن مدعو أ

 | هجو مدماف كم كربتاىف ىلا هللا لوسرايةب واعمل ةفورمسد بع مبعموهلنا هبعني ميجتلاورشب
 ْ 7 ىنب تياصااه ر ةنسلام دعا لاق رويلءكري وأردع نزاع! هاط عاود يجو مسشرشب ىنبأ

 ا ةيواعمزب رشب نب دقت لاقومهبيصتالو

 ا تاكحرإلاو ريخاب هلاعدو هس ارءلوسرلا سس ىذلايبأو
 ا تايجلاب نسل لجاوت ارفع  اؤنعا هاتأ ذإ دما هاطعا

 تاودغأاب ءنملا كاذ دوعيو ةيدع لك يلا دعو نذل

 قالص تبيح أم ىنبم هلعو  احمام دلروي و جنم نممرك روب :

 ا لاق الك هنع هنا هللأ ىذر ىنسيبلا ف"رب ريهز لسوهيلعما ىلصو اعد 6 نبللاةليلاقلاّت يللا :

 : رافندنأ لسوديلعهللا لصد! لوسرملا هعقرب . ىرعزأا دخن ميهارب ا نعفاغال يجرتلاوبأ ٍ

 || هكاعد9«تاءىحاتيب كالاق هناطيش نمهذع امبالا لاقف ةعس ةئام هلو ىس ىلا نب ريعز ىلا أ

 | يمر ٍقرابلاةورعنعميعنوب اوىقهيبلا جرح اد دنع ىمر قرابلاةورم سو هيلع ىلع 1

 ْ ديف ربارتلا ىركشاول ناكف هيءس كيستك ربل اب هلاعد ملسو هيلع هللا ىلص يبن أنا هنعهلثأ

 يش تي واشا اف قفص يف ى ك رايي نا سو يلعن ىلع يبل لاحد ظنلب هنع موب دجرخاو !
 |١ هنلأ كرا ماسو هيلع هللا لي بلا ىللاق طفلب هنعرح- اهجو نم ميعنوب ا هجرحا وهيف تحب رالأ

 ِ ةساكللوأ املا نيعب رأ حبر ١ ىتح ىلهاىلا مجرا انف ةساكلاب موق تنكك كدي ةقفص يكل

 | جرح >اتعدشا ى .ةري زيلإةياعت لبد ةرعشل سو هيلع ملا ىلحه اعد ةرصبلاب عضوم

 يلمشأ عدا هل لوسابلاتفلسم مهياعدللا ىلدي 21 هنأ يره !1ةيل كنب ةر 3 + نعقاربطلا ؛

 ا ىلع لمح نآاكو وهرهدنمانامزرهعق نيكرشملا ىلعةياعش نب ا مى جاممللا لاق ةداهشلاب

 د6دنع هلا ةرماشه نيد ديل لسوهيلعمللا ىلصه واعد دوعي مت ف كلا قركي ىتح موقلا 1

 / ىرتشيل قولا ىلاماشه ل ,هللادبعو دج هب جري ناك هنا ليقع يلا نعىراخيلا جرحا

 | كلاعد دقولسو هيلعهللا ىلص هللا ل وسر نادانكر شا نال وقيف رمت نباوريب زلا نب !ءاقلتيف ماعطلا |
 ماسوديلعالا ىلصه ؤاعد 96 ل زامل ا ىلااهب ثعبيف ياك ةلحارلا باص اج رق مهكر شم ةكربلاب
 طويله ىلص يبلا ىف !ءبان ةريس نع فال جرخ يا هدعهثلاىدرمداووةديس ال



 و ةباقلادسا باتك يف لاق صئاصاغاي يفاذكه.مويلا ىلا فرش يفاولازي .لفءداولاعدف |

 تاك هل سرف ىلع كلام ِ ا هد اة ١ كردي فموقلا اهبل لاق هنعهنثأ ىضر

 ا هسرف نغ خر رصف ةعرمو امهللا لاقاش قطدقسرافاذ هدا يباب لاقف مهقط دق سرافب وه :

 و شب رق ةيددعهللأ ىةرركب يباو إسو هيلع هللا هللا سر يف نوامجي ةرافك لس ران اجاب

 | ريسأفتلا ضعب يف ىورو نامالا يلطف اهنطب ىلا ةياوريفو نيتبكا تغلب ىتح هسرف ا

 ١ لاقف ك دلوأم ل لاقف ملسو هيلع هلل ىلص ىلا لعمدق نعإا كلامنب ديرب ريس فا مسايالا

 ا هللا ىلص هللا بو دلاعدون -رااديع هاهمو ىزعلا دع ريغف ىزملا دعوةربس و تراخلا

 ا !| هداعد# ميه اياوودمم رباورلا فيعني ور عأبا ىنعي# 9 : تامل! هجرحأ هداولو سو هيلع

 || ركبيلان ءعنامعتا 11ج را هيلعاعدنا دعب ةنعدللا ىدرشكللامنب ,ةقارسل لسو هيلع ىلص

 نيعر دية ردقدني وامن ناك الفانعمهللا نا نز زال لاقانقل-دق بلطلا اذههنئا لوا
 يف هسرف هت تحاسو تئشاجداننكا مولا لاش مسو هيلعهللا ىلم هنا لوسرهيلع اعو ةنالل

 || نيمعال هش ارم هيجأ اع يفرج نأ اما داع كالمكا فه نأ تل هلع دق تاب ا

 ْ | قيوبلاودعم نبأ جرح اوجامج ار قلطناد ملسو هيلع هللا ىلص هلاعدم بطلا نم يف ارو نم ىلع :

 | !ذانركيوبا تفتلاركب وباو سو هيلع هللا ىلص يبنلا جرخ لاق هنع هللا ىذر سن! نعميمنوب او

 ادهاجرابتلال وأ ناكمانب قحليأ دوأ نكرتل ال كلن كفقنلا اقتش تاعيفر هلك اينأي لاقف

 5 وبلا ةريسلا كققار - ةصقطس ودل ةولتسا «رايتلارح ١ _ ماو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 | كلام نب ةقارسامحقي رط يفامللضرعت يونا أ هعمودت رج لسو هيلث ىلسهحوتالو لاقف

 || لاقهنعىراخج اءاورام امل هضرعت بهسو كل ذدعب ساهزأق هنعدتلا ىذر يل د“ .!مشعج- نبأ

 | عدم ىنب يبوق سل اجت يف سل !جاد | اخيبف لبال ان *ةئامةيدل'وهرساواهللق نأ بدءدح اولكيف

 ؤ لحاسلاب ةدوسا فن أتي أر دقيا ةقارساي لاقف س واج نحنو|:ياءماق ىتح مهنم لجر لبق أذا
 انالموان الفم ار ككتو ومهاوسيل مهنا دل تلقف ممهنا تفرعق ةقارس لاق هءاصماو ادهتاهارا
 كانمةك اءارو نع «يسرفب جرخت نا يقيراج ترماف تادف تقم ةءاس تقبل عانايعاباوقلطنا
 نو ةقارسانعبت همع هاى ةرركي وبا لاق تديلارب اه ندب تجر فت ير تاذخاو”يلعاب يصمتف
 يبنلاناكو و انعمدللا نأ ند نال لاقنانتلل دقي لطلا اهدنا لوسراي تلقف ضرال !نمداجيف

 اننيب 12م اكو انمان دال لاق تافتل الار ثكي هنع هللا ىذر ركب وب او تفتلي ال سو هيلع هللا ىلص
 تلق كيكيي امهاسو هيلع هللا ىلص لاق تيك وانقحلا دق لطلا اذه تلق ةنالثوا ناحو هني و

 مئاوق تخاسف تثشاج هانغك مجالا ملسو هيلع لص لاقف كيل نكلو ىكب !ىسفن لعام هللاواما
 أ



 ةياوريف ءاجو ضرال ايف هس ئاوق صوغن دبعلا تكنيك دبعلا تكي ةتارم"| عبس هللا دهاع

 هلااؤص ىبنلا لاقف مويلا ينم كعنمي نم دمحساي لاقو 0 يتم تقاس
 لاقف لو هيلع | ىلص يبنلا ىلعمال- ااولعلي ريج لوو رابقلادحاواار 1 هني لسوديلع |
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 ا هللأ لوسر لاقف تن ءش اب اهرم افلا ةعيطم ضرال تادج لوقي لجو رعمما نادمعاب |
1 

 35 أيال هقاوف كلكأ ينورلغن اةقارس انأ لاق ةرجملا التى روسي اال: ءداوج تقلطاف ||
 أ اذه نأ دمعاي اعدت اود فو يل اوعداف؟ لع اًتوعد دقنأ ملعا انأو هنوهرك كت ءيشينم |أ

 ' ١ ةياور ينو اكرضاالو اكتع سأللا درا ,ااكنو هيمانأا م يجب نأ هللا عدام كئاعد ن 7
 أ مدرا مجار ناوي وكر) اوعزف هموق ينعي يلا لءا يرداالوراشريع مهاداجكل اماو سابع نبال ١
 1 امهتكج ققح يسرف تيكر م لاق هيفوحات هلادج نا لسو هيلع لس هلاسقو يل افترف لاق نع ا

 1 امهث مريخ اف لاك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مما رهظيس نا تيقل ] أم تيقل نيح يبسفن يف عقدو | 0

 سايعن باقي اور فوا باسحي نمل ل املا لذي وامه رهظلا ىلع صرحا نمام هب سائلادي ريامربح | ١
 تضرعولاةلايل تالث مهنعرتكي ن اومينعربجيالو ميلتاقيال نا مدهاعوام متعدما ضر | 1
 رك اف امهسابنء لف يننانك هذهلاق ةياور يبو اًميع صمام ين ازري لع عاتملاىدارلا اع ءييءأأ
 ةياور يفودلاء دوشللبأ يفادل ةجاحال لاقف كعجاحاب مم ذقعا ذك وا دك ناك ىلا وينغ ىلع 1
 نيديف بغرت لالا ةقارساي سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق: عاجملاودارلا اههيلع تضر . أ
 ا

 ةياور يفودل بتكف ةريبف نب اعرعاف ين .ركت ككلم موي كتدتا اذا يف ايف دهاعم س انلاباقر

 ةَق ار ههدشتافميكرت يف لهجوب ا همالف ةصقلاب مريخ اف فرتعا تح ليجوب اهب لاز الف

 هئاوق عيست ذا يداوج ىمال * ادمات تنكو) تاللاو حلبا
 همواقي اذ نف ناهربب لوسر * ادمم ناب ككشت ملو تلا

 هملاعم ودبتس اموي هرما ىرأ * ينناف هنع موقلا فكي كياع

 أ هم امس قاس هكر ىلع هدأوج لجر ١'ضرالا تدحاف هيدخ ضرأ 1 ملسو هيلعهلا ىلص ُ

 ) هيقلطاضرا اي لام كايلمال كل نوكآل ينتيغ رانامالا دم اي لاقم كري ظظدس أ

 ١ كاقوملاملا يف كر ءارهظيس نأ ملعال يف ةقار م-لاقف كيشاومو كالب اي بغراال ىفافمالسالا

 ا

 ْ انب قحلي ادحا نكرتن الل كناكم فقت__لاق تاج يفر مهلا يباب لاقف هدع هللا ىضفر نال
 | يفودحلل ب هلاسراح ياها ةءلسمراهنلارخ اواو ديل هي لص يبا ىلع دهاجر اهنلا لوا ناكق
 ٍ اثيشرارلفكأت ًاربتسا دقورثالاب وقيرطلا يرظن متفرع دق ميلا عجيرأل موقلل لاقدنا ةياوو |:

 ا ملسوهيْلعهلا ىلص هللا لوسرى رهن اركئاف سانلا هيلع عقج ا ةكمىلاةقارس عجراملو « وعجم |



 كدا
 مدنهم نب .نب أ جرخ 36 هنعمللا ىيضريقيللا خا ”ادش . ري ع لو هيلع م واعد 1

 يبلامدخي نمم ناكخادشنب ركب نادتعدتاىضر يلا ىلع نب كاملا ديع نعرك ادع نباو

 تك قادها لوسرأي لاقمل اوهيلعمللا ىلص ىبنلا ىلا ءاج ملتح اثمال غوهو لسو هيلع هللا ىلع

 رفظلاهقلوهلوق قدح مبلل , 1 وديلعمتا لص بتلالاقن لاجرلا ايم تغلي دقو تالهأ ىلع لح ىأ :
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 اما لاقو رولا دعصو عّرجو ا داي دوهيلاقدفوءاجسومع ةيالويف ناك

 دشنيركب هيلاماقف ينلعالا لعد دنع ناك5 كلب رمش ارك ذا لاحرلا لد ىنفلذقسا وهنا ىفالو ا
 را اد لاق جرخلا تاهقةيدب تب ربك اهلنا لاقفهبانا لاقف ١
 لوقي وهو هلزامي ي دوبيلا ! ذه تادجوف هباب ىلا ا

 مالا ليل ع تواؤل  ىتح مالادالا هرغ تعشاو 7

 مازخلاو ةنعالا دوق ىلع 2يسميو اهبئارت ىلع تببا :
 مايق ىلا نومعسي مايق اهم تالبرلا عماجم نأك أ

 ا ملسو هيلع ملأ ىلص هؤاعد 96 ملسو هيلعملاا ىلص يتلا اعد مدل لامباوءاوقر عقدا دفا :
 هللا لوسر ىلع تم دق تاق ةمرفم تي ةليق نا ءدعسب اجرحاد «اهنع ها ىضر ةمرفمتنبةليقل ٠

 : هي .-.امشنغت وهيه لصد لود تب ةرايف ايف ءاصفرقلا دعاق وهو ملسو هيلع هناىلص 1

 ىلص هللا لوسر لاقف ةئيكسملا تدءرا هللا لوسراي هسيلح لاقف قرفلا نم تدعراةسلجلا ١
 ل ناكام هللا بهذااهلاقاطق ةنيكسلا كيلع ةنيكس هاي هربظ دنعاداوكيلاراف يمل لو هيلع ْ
 يف ىراحبلا جرخ !96اهتعهلل' ىخر سبق مال ملسو هيلعمق! ىلص ه راع د9 ب ءرل نم فلقلا ع
 ءاملاب ىبا لسفتال هلسغي ىذإلل تلقف تعزل يبا يفوت تلاقاهنا سيقم !نعيئاسنلاو بدالا 1

 متمسيتفاطوقب هربخاف لسوهيلعملا ىلصّللا لوسر ىلا نصح نب ةشاكعقلطاافهلتقيف درابلا ؟
 ينب ةغبانل سو هياء هللا ىلص زاد #9 ترهعام تر معة أرما معي الف اهرمع لاطلاق :

 ةغبانلا تعمم لاق قدشالا نب ىلعي قب رص نم ينوب اد اويقيببلا جرخ ال6 هدعهللا ىهرةدعج أ
 ال تدجا لاقف هيحعافأ ارعشملسو هيلعهللأ ىلص هللأ لوسرتدشنا لوقي ةدعج ينب ةغبأن 1

 هجرخاوا# نس هل يهذاموة دس ةئامو فين هيلع قا دقلودعي أر دقاف ىلعي لاق كافهّللا ضشني |

 95 نكت هيفو هنعرخ - آهجو نمةماسأ يباني اهجرخ او*ةغبانلا نعر 3 < !هجو نم ىف ةريبلا

 رخآ هجو نم ن كسلا نباهجرخاو# ىرخا هل تتبن نس هل تطقساذ !ناكفارغ ارغث سادلا نسحا

 يلاقو# ملَسو هيل هيلعمنلا ىلصهللا لوسر ةوعدلدربلا نم ضيا ةغبأنلا نانسأ تي - د أرق هيفو هنع

 هتديصق هدشنا انهلاادبع , نب ديع نب سيقوهو ىدعجلا ةغباتلا لسوء لعلنا ىلصاعدةي وينلاةريسلا
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 ءاوقىلالصوالف لسو يلم ىلص ينل هيج دهرا |

 اردكي نا هوفص يمن رد اوب+هلنكي ملاذا مم يريخالف

 ا اردصأ رمال ا درواأم اذا ملح هل نكي ملاذا ليج يفريحالو

 ,| سانلا نس- !ناكفةي اوريو *ىس هل تاعقساف كام هنن 'ضصنيال موميلع هلا ىلص هل لاق ا
 ْ ليقو تيم راو ةئامليقو ةنس نير رشعو هن أم سشاعو ىرخأ هل تب نس هل تطقسا ذا ارغت

 ا هنا ءافتلا يركذ 96 هدعهننا ىصر ادعس ني ريم لسو هيلع ىلص اعدل نياق هزيتلام أ

 | هواش هجوع ”ومرمعيث ةكربلاب هلاعوودعس نب ريمع س ًارطح ثملسو هيلع هلثا ىلص ا

 ' رمعنبا نع ىقييبلاو دعس نبا جرخا 2ك ردد موي ملسو هيلءهللا ىلصه و اعد «باشاق نينا ا
 0 ؛ م ةلئاقلا نم رشعة سمو ةئاعالتي رددب موي جرح سو هيلع ها ىلص يتلا نام هتعهننا ىضر

 :: مهلا مهل .”افةاقحمهامىللا لاقف جرخ نوح ملا و هيلعملا ىلصدللا لوسر ملاعده تولاط جرخ ا
 0 | دقوالا لجرم نمامواوياقنامر دب موي مهنا حيف م بش معاج مهن >!مهلل ام افةارع مهنا 1

 | ي ماملا برب ورم نب هللا ديع نع دوادوبادهجرحأو ٠ ايوا توأ لمج عجر ِإ

 ا هلاةح دتني اد تانم تمعمامىلاق هنعمنلا يخذر دوع نبأ ن يهبل جرخاو *امهنع هللا يضر

 مهلا هل دعوو كك ديعدشا يفأ مهللا لوقي لمجر دب موي لو هيلع هللا لص دمت ةدشانم نمدشأ

 ١ أ /وقلا عراصم ىلا رطنا 3 لاقفرمتلاهي وهجوم اك تغتلاةدبعت ال ةياصعلا هذه كابتن ا

 1 هتبق ف لاق لو هيلعهنأأ ىلصيبنلا ن نا بنعهّللا يفر سابع نبا نعيراحبلا جرخاو#* ةيشع

 ١ هديب ركب وباذخاوأ ديب امويلادعب دبعتملتشش نأ مهللا ك دعوو ك ديع كدشا يفامبللا اردب موي
 8 ل

 ا ص يس لوقي وعردلا يف بتي وهو جرقت كب رىلع حملا دق هناا لوسراي كبسح ل اقف

 ا رمح ينث دح لاقامهنع هللا ىخرس ابعنب ان عيقهبلاو لم جرحاو وريد ان تولويو عملا

 , فلاعو نيكرشملا ىلا ل - و هيلعهللا لص هلئا لوسر رظن ردب موي فراك لاق باطخلانبا |

 ا لعشخ مادي كلم م ةلبقلا م .اسو هيلع هلأ لص ليقتساه جر رشع ةعيسو ةئاعكات هياعصاو

 1ع ادرذخافركب وبا و اداتاف يكتم. .نع هوادر طقس ىتح ةلبقلا ليقتسموهو هي ديا دامدب رب فتهي
 أ( امشكال زهضس هتاف كبر كتدشانم كافك هل! يباب لاقف هئارو نم همزتلا هيبكتم لصءاقلاف

 ,ونلأب مكحامم ين سا

 || مك اويئاسنلاو يقيببلا جرخاوجتكك الملاب ىلامتدهلا هدماف نيفدرمة ةكتالَمل 20



 ت2
 ىلا ارسم تشج تلج لاتق نماًنيش تلئاق ردب موي ناك الل اق هنعهلل يضر يلع نعدعس نبأو
 اهيلع دي زيال مويقاي ىساي مورقاي ياي لوقي دج اسوها ذاق لعدام رظمال وديا لص يبل
 دجاسوهو تئجَ تلاتتلاىلا تعحرمنكأل ذ لوقي دج ا سوهو تدج ء - لاتقلاىلا !تعجر

 نب يكحو سابع نيا نع يقبوبلا جرحاو د . هيلعملاا متفف ةعبارلا يلاقو كلذ للرقي

 رصتلاهلأ لأي هيدي سو هيلع قلص هللا لوسد عفر ردب موي لاد لا ارضح أ .لاق مارح

 لوش ركب وباو نيدشكأل موقيالو كرشلا ريظ ةباصعلا هذه ىلعأ اوربظن امهللا لاقو هدعوأمو ا

 || فاتك ادنع نيفدرع ةكتالملا نم افلادتنا_لزئاد كيج و نذيييلو هللا كنرصعيل هلأو

 ءارفص ةماعب ريقعم لي ريجاذه ركبابا اي اير دباطسو هيلععللا ىلصهللالوسر لاقو ودعلا |

 (| هاياعت ” ىلع علط م ةعاس ينع بيذت ضرالا ىلالزء انف ضرالاو امسلا نيب هسرف نانعيذخ 1 |

 لئاب فكري ركب ماسو هيلع هللا ىلص هواعد لك * هتوعو ذا هللا رصن كانا لوقي عقتلا |

 ار صئاملا يفيطويسلا ظفاملا_لاق ه6 راق يذةعقو يس يرقلا لراستتالاب |

 ىبلا د ٌعيم كعب ناكراق يذ موي ل2را لاقي ةمأم يدم !يثعالا ن ويد حرش يف ا

 ركب رصق | ميلا باق س .رفلل ركب لاتقو برا هارأ ليربج ناو 1 ١
 اوتسم كي ١ لي ريجدل_لاتف مرصت م ميدي ناب ةحلاتلا مل وعدي نأ 01 ونيئرع لك اونا

 لوست مست ن رفا تءزهنا رمطاءدال# ةاقدحال مولا اود .ؤ توعد ىتمو ةوعدلا ١

 ضي اوريصت يب ورعلا هلق برعلا هيف تفصقن مريد !اذهلاقوارورسملسو هيلع هللا ىلص هلل ١

 ةكربلا عضوو ةرودلاةديدملا نع 1 روعاطلاو ىث :-اوعأي ولا عفدب سو هيله! ىلص هئراعد 1

 ةنيدملأ ملسو هيلع هنن ىلص يبل امدق تا !اقاهسعدتلا ىضرةشناءنع لهو يرامتلا جر اد اهي ها ْ

 اندمو انعاص يانل كراب مهللا دشاو 'ةكمات كة دملا انيلا ب بحمبلل 'لاقحهتلا ض 1 أبوا يثوأ

 افورعم ةنيدملا ءاب وناكلاقةورعزب ماشه نع قييبلا جرخاو#ةفعجت ! ىلا اها لن اوانل ايحتو

 الف ةفحم+لاب دلوي دواوملا ناكم ةنحملاا ىلا اهامح لقتت نا سو هيلع ىل يبا ءدن ةيلعاجلا يف |

 نع ثراحلا نب يحارب , !نب ده نب ىسوم نعراكب نبريبزلا جرخاو# ىلا هعرصت ى ح خس خلي

 8 0 أ جوزف لجر م دقو هباححم |اهيف كعو دي دملا سو هيلءهنلا ىلص هللا لوسر مدقام.لاق هيبأ |

 ةينلاب_لاعالا امنا سانلا اييأاي لاقفربدملا ىلعاسو هد لعهللأ ىلص هللا لوسر سال 5 ةرجاهم

 وأ اهبلطي ايند يف هترت تناك نمو هلوسرو هللا ىلا هتروق كف هلو سروهللأ ىلا نرش ث تناك مات الث

 لاق مص الهاش الث ءاب ب ولأ انعل ةنامهللا لاقفهي دب عفر م هيلا جاهام ىلا هت م اء افاببطخي5 ارع 5

 لل ين ىرتاق يخل هذه لاقفامم» اج يذلا ي دي يف ةببام ادوس زوج اذاف يحخايةليللا هد هذه م تيقأ

 ا
ْ 

| 



 هلثا ىلصهننا لوسرريصا لاق هيانعتو .هرعنب ماشه نعاصيا اريب زل جرح او* حي اهوامجاتلقق ا
 هلا لوسرايال لاقادحا تيقل لح هل لاقف كم قي رط ةيحان نم مدق ناسن اء ءاجلا موي سو هيلع
 دعب دوعلا ناو و ىقا كان سو هيلع ىصهللا لوسر لاقفرعشلاةرئاث ةدأي رعءادوسو ارعاالا

 ملسو هيلع هللا قلص يبنلا كر اةيعدللا ىضردي ننيهل 0 ام+ادب وبلا

 || *دكك هاري اعدام م يلتماهعاصو اه دم يفال توعدو ةنيدملا تمرح ىفاوةكم مرح ميها ربا نأ لاق
 مل-و هيلع هلل ىلص يبلا لاق لاق س ايعلانب لصملانيثادبع ن نعءدحجي راث يفيراذإلا جرخاو

 1 يملتم عاملاو انددعدملا 'ىرجاءاك لذ مرعدلابا هللادبعلاق ةكمىلاي ةنيدملا لهال كوعدا

 أ اعو لاق نامتلا تى ليعامس!ىعةيدملارابخا يركب ني ري لا جرخاو# ةكمي يرجيام

 | اهثلم لفم اشارك ف صن لعجا مالا لاقت ةني دملاب ىعرت تناك فل لسو هيلع لذا ىلص هللا لوسر
 نبا قي رط نهيتييبا ! جرح 6 رديح ةدرغ ياسو هبل هنا ىلس وعد 96 دي البلا نماهريغيف

 ٠ ملسوهيلء هللا ىلص هلال و -راوت !مهما لسا ضعب نع مزح ركب ىلا نب هللا دبع يبث دح قاوسا
 /| يدي سيلوةوق مهل تسيلو ملاح تع دق كلبا مهللا لاقف «يشاني دياب أ هوان دوج دقل اولا فرب ينج
 : | هللا مملع مصفف سائلا !دغت و واما اهرتكلا [ىنغاهب نصح مظعأ مييلع تافداي مهيطعأاه

 | | ددبح موينيلسا باصا ةياور يو*اك ةوواماعط هنمرُثك آن نصح ربي أموؤاعم نب بعدأ! نصوح

 8 ناهترمأو ةتراح نب ءامسالسو هيلع سهلا لورا ملساتلسرا ون وصلات لبق ةعاجت
 ءالف عوملا ان ديجلا نولوقي ومالا اس كلف ورقي مل الا 1و هيلع مشا ىلصدنلا لوسرل لوقي

 6 نوذخي كي ناوجرال يلا اوع اهساوحا ةتراح نبهت :.لاقحا ذه نوعنصت برعلا نيب نم لاقو لجد

 | ماعدف مل-!تلاق امدغلب و ءامسا» ءاج ريما حاتم ممل -و هيلع هلا ىلص هللا_كلوسرملا تعبلا
 * يش يدب سبل ناوةوقمهب يسل ن و ملا تفرع دق كنا مهللا_.لاقف ملسو هيلعهنلا ىلص

 ل معجم ياعم سم سابا
 | نيسمشلا تب , اغام لبق عملا 1ر دح مهيلع توم سو هيلع هلا ىلص هيب: امدهقا ب ايعساف

 | ك دوورةوريعت سهنما ءاعادرتك ارعيامو _ريموي هترسصاح ىلع اوءاقأ نأ دعب مويلا كلذ

 :| لاقمزح تمي ورمع نب دهت نبركم يبا نع دع نبا جرشاو* عاتموةيشام هيعشو تي زو نعمو
 ,| هللا ىلص ملا لوسر س تناك أ ةبنكلن ع يل صخان هتف الخ يثزيزعلا دبع نيم“ ف لايتك

 | نرل ا ديع تدب ةرمعت ل أف ةصاخل و هيلع هلا ىلصد !لوسرل تداكع 1 رييخ نمل و هيلع

 سانلا بدنو رذنملا ننبايعلل ءاوالا عد دواك دوواماعط نوع ارتك اتنا موأل هاي امهيطعا

 / ءازجا ةمح ىشلاو ةاطتلا أت وج قيقأسا ىف مطلاصاخيوديلعتل مدت لوسر نا تلاقف

 اا | كمعس لمجا وللا اقوول العمل سدا لو سرايا عرق نام زج ةيينكلا تناك



 . عييلعمللا وعدتال أ ب باططلا ريرمت لاقد نال ايه ن نلخا' امو. يد نآل !ىتح جحاتل نذؤيمللاق |:
 |لاقوامج نو وديلعلا ىلمهن'لوس .ر لنق ع مماتق يال نذ يهل لاقاهمقمن هلل ل مل مهلا ضهنتو |

 ١ نيأ لاقل ديميت نم مالغل ملسو هيلع هلنا ىلص»* 'ءاعد 3 اويح اق نأ مر يف مدفود ءاخ 1

 اوعي حا ٍجح اهتم 1 أولك اه با رو ةيلعم ةأاعدم قو عقسالا تك”مادلا او تي دح نم + يت مبلا '

 1 جدع حر هدنعاتل رد دقو ذف | اميفهعرو هل.ةف نمدقنأ نأ أس "أ انل أس اناولسو هيلعملا!ىلص لان لاقف |
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 ْ ١ نآ © ةيتكلا تناك يكل لعمق ديف بوعكم هيلا مهسلا جوحا» .لوأ لوا ناكفةبنكلا يف |
 |! ضرفلت تناكف تامالع ايف سلال امغأ ستراها تاكو وديلعل سلا لوسر

 كللذب زيزعلا ديع نب رمعىلا تعكف ركب وبا لاق اهم رشع ةينات ىلع تيملسال
 ىلعي وباوةءاسا يلا ناودحي رات يف يراحبلا جرح الشيب رقل ملسو هيلع ' ىلص هئءاعد9#
 ب تقذأ 39 مهللا ملدويلمقل ىلددلالو مر لاقلاقامهنعهّللاى هةر سابع نبأ نع ميعنوبأو

 أ! هتقاذ ٠غ ىعالو دوعسم نبأ نب نع ميعنوب ادلتم جر او الاوباهرح ”قذأو ل كش رقلوأ

 سوه باعد للحم واعد يع ت تاحوتفلا نماهدي ىلع لصح امو لاودلا نهكللذ دعب شي رق

 فئاطلار ءاحأل مو هياعدشا ىلس يتلا نا 0 موب اويقبيبلا جرخأ 6 بئاطلا لمال

 : دازو دو قاما ن ,قيرطن «يتروبلا جرحاو مهتئوومانفك 'و.هدعأ مهل لأ افاق بكر نيح

 ىلع بيع دنوم دق لاة تري ولا يا د نعريهزنب هرم نب لنا ديعانت دحي دقاولا ان ًأبنادعس

 : كتجاحامو لاق يتج'سرظ 3 اهلللو سراي لاقف مال -مهعوو عشت هش ملسوديلع هللا ىلص هللا وسر

 ١ هل رفغا ميالا مل-و هلع ههنا ىلع لا قف يبلق يف يأ غل عج و ين>ريو يل رفخين اننا است لاق

 :١ ةمس ى< مسوملا يف -وهيلعمل الصدم زوسرأ وف اونا وعجار خ هباقيف هانغ لعج ا ودحر او

 يف مل -وهيلعدا ىلص هئراعد 2 هللا هقزرا جهنم عمق ءايلخمأ هادي آرام اولاقع الغلا نعم أف رشع

 : كيوب ب اووه ل دأمل م ماو هيلعهللا ىلص هللا وسر ل2راريسلا باح تار 3 ىرحأ رومأ

 | هللا ىلع للق راغلا' ىلا اولصوائركطل نوكرشملا اهعّتو روت راغ راغلاهنع هلا يغرق دملا

 | *«راغلا او الامشو انيك نوب رسغي اوامجو هلوح د نعاومثاعمجراصب ع ممل لودي

 0 لعجا مجالا لاق مل و هيلع !ىلص هن ل 1 وسر نأذ عدلا ىةرةريره يا نع ناحيشلا جرخ و

 دوعسم نبأ نعيقريبلا جر او# هيلءاوريصوكثالذ ا اوقزر دقو يق غريبا لاق ٠ اتوقدهمم ل 1قزر

 ْ اماعلد نددتتنع ىغتبي هجأ اهز ؛ىلالراعافيضاسو هيلع للا لس يبنلا ماشا لاق هنعهشا يفخر

 الأ ايكلعال هناك -ربكال هن ا: ىهشلل ًأسايفامبللا لاق ائش نينمةدحأو دنع دجي لف

 نحأو ءةحرا راظتنت نيو هللا لففن هدذه لاقف ةيلعمواع هيلا تلباذه افتننا



 || الاجل وهيلعمما اىلص يبنلاي ديني يي يدرب ناك لاقهنع ها ىغر سنا :!نعق يملا جرحاو |
 | لسو هيلعمشا ىلص يبلا ل لاقف هللا كمر ي يدوبيلاهل لاقف مس هيلع هللا ىلص بدلا سا طعق ْ

 ْ هي بانا هدجنعديي نع ةل-نيديحللا ديعوي رطنمدم .نب'جرحاو * مسافهنلادلاده 1
 لاقذ روكا ىلا هحوتف هريختر فاك خس" لاواساعدحا ل -وهيلع الس يبا هيف مصحح

 نعزناعالا عت يف يقيوبلاود- -1 مامالا ' جرحأو *هيدل ىضقد للا ىلا هجوتف هدهأ م.للا ا

 انرلأب يل . نااار يس سينا قا ىتفنا هنع هلأ يمر هماما يللا
 لاقس اجا لاقايي ركهتماب دق ”لردا ل اقف : ص نم اولاقو هورجزف هيلع موقلا ل اقأف

 مم 0 انلاالول لاق كع ادفدهللا يناعج هلاوال لاق كلمال هيأ لو هيلعهللا ىلص
 ْ سانلاالو لاق كا ا دهدلل ا ييلمج ها لو راب هنئاوال لا كاتبال هبت 1 سو هيلعدنلا 0
 أ لاقد ءادقدللا ىلعج هللاوال لاق كتحال هبت أ ل -و هيلءهثلا ىلصلاق#م هتادبل هنوبحي ْ
 | كءاضشا يناءجناوال لاق كتم هبت سو هيلع هللا لص لاق تاوحال هنوبحيس انلاالو |
 ا هلل ينامج هلا وال لاق كلا هبهقفأأ لسوديلع هللا ىلص لاقمهتاعل هنوبحيسالا الو لاق ١

 ا ىللا لاق مديل لو هيلعمللا لصد دي عضوف لام تالا هو ربحي سالاالولاقعك ءادق ١

 ا ا جرحاو >«يشملا تغلب وقعلا كلذ ادعي نكي له لاق هجرف نصح اوه ةريطودبذ رفغأ |
 | سرس اعلا ىلص هللا لور لاق لاق ىدماغلا رزعص نعيقهيبلاو جرح نباوةمب رال م

 || هلامرتكو ىرت ةراملا لوا فسالذ تعي ناكوأ ارجات المر زعس ناك اهروكب يف هال كراب
 ل اهجوز تكد ذ امانا ١ معلا يشررمعنب !نعيتبمبلا جرحا وسد ء مي نيا ردي مح

 أ ةهيج ىلع اهتبج عضوف امك وراني را لاقرس تلاق هنيع شبت ؟ لاقخ مل-وديلع هللا ىلص يلا 1

 ا اذ لاقتكاذ دعب يملأ هتيقأ م هيحاص ل اهدحا ببحوا ياما اميللا لاق تامجوز ا

 ١ لاقع هن.كيلابحاب دلوالو دلاتالو فراط امتلاق كد وزو تناعك مل و هياعدناا ىلص ْ

 د ىلعي وبموت جرخ اوما لوسركنادهشااناو رملاقهنلا لوسريفا ادهشا اسود اهلا لس 1
 لوس رظن لاق هنع هللا ةراتبأث نا .دي زنع قش مبلا جر حاود# هلل يع نب رباح نع ميعت وبأ ْ

 | لبق أمبللا لاقفم اكلاىملا رظن مهبواقب لبقأ ميالا لاقف ني ل ابق ملسو هيلعهللا ا ١

 راشتنا ةعرسو ت احوتفلا نمل صحام ل اممم ع لبقأم مالا لاق* ق'رعلا ىلارظن تمببولقب
 ٠ اما نا هنعهلأ اىغر سابع نب ع ء نافيا جرخاو + ةثالثلا راطقالا ءذهيفمالسالا ا

 كللو تيريص تكش نا لاقي هللا عداف عر عرصأ يفأ تا !اقف لسو هيلعهللا ىلص يتلا تتاءا ءادوس

 ا فش :اال هلا عداف ف شكت يفاف تلات كلاق ريصأ تكااقف كيفاعي نا هننا توعد تئش ناو ةدجلا | ١
 اطيسسم

 ا

1 
 ا
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 اريعي تي رتش!يف اهنا لوسراي لاقفاريعب ىرتشا الجر نا دهاجم نع يقبمبلا جرخ + او+املاعدق
 اريعب ىركشا ممتامىتحاريسإالا ثيلي لف هيفدل كراب مبللا لاقف هيفيل كرايي نا هللا عواف

 ىرتشا مثتام ىتحاريسالا ثني لف هللا اعدف هيف يل كرأيي ناهقا عداها لوسراي لاقفرخآ 1

 - ةنس نيرشع ه دمع كش هيلع مما مهلا لاقغ ملسو هيلع هلأ ىلص هلل لوسر هب ىئاف رخآ

 جرخاو+ ةرخ ”لارعأ ىلا راص ةكربلا ءاعدنال ثالشلا تارملا يف ةباجالا تمقو يقهيبلا لاق

 يتلاقم ممم ًارما ها رضن لسو هيلع اىلص هلأ لوسر لاق لاق تباثنيدي زنعةعب رالا
 ينل ةوعدل :رضن ههحو يفوال |تيادحلا لهأ نمدحأ شيل ءالعلا لاقابمعم 5 اهاواف اهاعوف
 جرخ 96 بط يجانب ةبتع ٠ ملسو هيلع مننا ىلص مهيلعاعد نم ةعامج 96 لسو هيلع !ىلص
 3 يبنلا بسي به يبا نبأ لبقا لاقهيبا نع برقع يلا نب لفون يلا قي رط نم يعنوباو
 نم زبلا لمعي ب طوبا ناكو لافابك هياعطاس ميللا لسوديلع هللا ىلصيبنلا لاقف لسوهيلع
 اوناكق هودهامتف دم ةوعد هيلع فاخا ينبا ن'لوقي وه ,الكوو هنالغ عمم دلوب ثحبي و ماشلا
 هلتف عيس ءاجنانامز هبكلل ذارلعتف عاجلا لع اوطغو طئاخلا ىلاهوقزل !لزاملالوتاذا

 ناةداتق نعيتيمبلا جرخ او+دم ةوعد هيلع ف اخ ايفا كل لقا 1لاقف بملاب كلذ عليف لتقف
 اما سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اسوهيلع هلئا ىلص هلئا لوسر ىلعطل ست به يبا نب ةيتع

 هل لاقي ماثلا نمناكم يئاولرن يت- شي رقنم .رفث يف جرشت هيلك هيلع طلي نا هنثا ل ؟سايفا
 "يلع دم 7 5 ينلك أ هللاو وهىعالي واي لوقي ةبتع لبق دس المهيب فاط ًااليل ءاقرزلا
 ةمغض همغضفدسأ أريذحاوموقلا نيب رم دسال اهيلعادعفماشلاباناو ةكموهو دم ينلتق

 لعجواوماقف مهنع فرن !ةليللا ث كالتمهب فاطم دسالا نا ةورعنع يقبييلا جرخاو ب هي ذف

 ركاسع نياو يعنوباأ جرخاو* «غدفف ةيعع سا ربذخا تح ماطغت) دال لبقاه مولعسو يفةبتع
 ايععم تزهجتو ماشلا ىلا ازهجت دق ةبععدنب او بوب | ناكلاق دوسالنبرابه نعةورع قب رط نم
 هللا ىلص !دمم قت اىتح قلطناف هي ريف هئيذأللف دهم ىلا ره طنال هقأو بهيلا نبا لاقف

 هللا لوسر لاقف ىفدا وا نيسوق باقناكق ىلدتفانديذلاب رفكي وهدهتاي لاقف لسوهيلع
 ||| اموهل تلق ام”ينب ياهوباهل لاقف فرصنا تكبالكنم ابلك هيلع تعب امبالا لسو هيلع هللا لص
 لاقفةدس ًاميقوتارشلا نات نا :رسف دهم ةوعد كيلع نم امه او”ينب يأ لاقمربخ اف كلل لاق
 اوعمج اف هيلعاهتم ١ أمها أو ةوعد ينبا لعاعددق ادهم ناو ىقحو ينسف ةرعدق نأ بويا انك

 نحنو عاتملا قوفوهتاب وادلعنف هلوحاوشرفاٌث هيلع يبال اوشرف ٌمةعموصلا ذه ىلا عاتم
 ههجو مف عاتملا قوفوه اذاف بثو مضيقثدب ريامدجي غالقانهوجومثف دسالا ءاجخ هلوح
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 ٠ دقت ةوعد نه تاغتيل ناكام تفرع ثاودق ب طوبا لاقف قلطن او هس ًاربخ ذفف ةمزه همزهم

 نادازو هريغوول خرقا بك نب دمت نعل. ىرحا قي راك نم ميعن وباو قات ن نبا هجرخاو

 كلذ يف لاق هنع هللا يضر تبات نبناسح

 عماو يلا ءاينا ناكاع * مهتنج نا رقشالا ينب لئاس

 عطاقلا ىلع هللا قيض لب * هريق هلل هللأ عسو ال

 عاراس هل روت ىلا وعدي * تباث هدادجا يب محر

 عدافلا ةرهن ىشنرق تسد * هب دكحصتل رححلاب ليسأ

 مماسلا»و رظانلل نين * امي هنم ةوعدلا بجوتساف
 عداخلا ةيشم انيوملا ىثمي * هباك اهب هللا طلس ذأ

 عجاحلا ةثئس ميتلع دقو * هناعمتأ طسو ماتا مح

 اللا ةرظ» هنم رحاو * هحوفاي سأرلا متلاف

 ةيتعلأقم اقه ى وهذ! ربنا سم هيلع قا ىلص هت لوسرالا ل لاق سواط نع ميعنوب أ جر رجاو

 هبالك مايك كل لعمشا طل ملسو هيلعمتلا ىلص هنا لوسر لاقف مج برست ,رثك مليا نبأ
 اقدعرت ىت يأ نم هلاولاقم دعرت هصئارع تاعشدسالار ًازعماشلا ىلادل باعت أعم حرت

 جي ءايسلاودهت ملاذ امها دالو يلءاءدادتت نإ !أقءاوسالا تناود نئامهشاو

 هواعسوو ميعاتج مهم قنا اوماخب موتلا « ءاحمت ديعو هب لح دي ءاتعلااوعض وم دهم نم قدصاأ :

 ةمغض ههغ نم هيلا ىهتنا ى-الجر الحر يسر ئىشستسي سبهيدسالا ءاخ اومانو مهني

 | يمنويا دوت جرتاو# تاموسانلا قدصأ ادهم ناكل لقال ا لوقي وهو قمررحأب وهو خزف
 دوعس نبأ نعل دو هيراخلا ج .رخآ 96 شي رق ىلع وديع ىلص هواء ودل يصضل ايلا نع
 لاقعا السالا نع اكرطب أو لسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر ىلع تصعتسالملا اشيرق نادتعهللا ىضر

 ([ ىتح يت لكت هك ةدسمهتباصاق بقسوبي عيسك عيسب مويأع يع ًأمهللا لو هيلع هللا ىلص

 اوعدم عوللا نمن نادل ةئيبك اهسلانيب , ةهشسيأمىري ناك مدح | نا قحةتيملاو فيجلااولكا

 اننتكو انا سو هيلع هلا ىلص ىبنلل ليقف نونمأوم 3 بادملا اع نيتك | اسير
 علال ل .

 ىت 5 موي ىلاعت هلوق كلذف ردب موي مهنم متافاودامف مهنع فشكقاودامل مهنعب اذعلا
 * نومقتنم ان ىربكل اةشطبلا شطب مي هلوق ىلا نيبم ٍناَحْدب ءامسلا مس ع



 سأنل نمرلسو هيلعمثا لص ثا لو هد ًاراط لاق هنعهّللا ىفردوعسمنب ان ءيقببلا جرخاو

 0 دواحخلاو ةتيملا اولكأ ىتح ةدس م تذحأف فسوي حك عج مهلا لاق ارابدا

 حدانأو كه دق كموق نأوةمحر تعب ب كنا م عزت كنادمتاي اولاقفدكم له اها نمساذو نايفسوب
 أ ةرثك سائلا اكتفاعيس م ياء تقبطاف ثني غلا اوقسف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسراءدف مهنا
 للاق#* ملوح سانلا سف هس ّط لع ةباصسلا تردغناف اديلءالو انيلاوح مهلا لاقف رطملا

 | قاقثن اوىربكلا ةشطبلاومورلا ةيآ اومهباصا يذلا عوماوهون اذدلاةي آت صمدقل دوعسم نبأ

 !| ىلانايفس وب أ ءاج لاقامهنع هللا ىضر سايعنبأ نع يقتيمبلاو م احلاويئاسنلا جرخا و*رمقلا
 مدلأب ريولا وهو زيلعلا انلك أ دق يحيل اوه كدشادمعاي لاقف لا لوسر

 3 0 م

 ْ اعدف نوعّرضتي امومهإرإ ١ اون ناكت رس اآمف با نسل هاند | قلو هلا لاف

 ١' دوعسم نب هللا دبع .نعةيوبتلا ةريسلا ي ركو+ منع جف ملسو هيلعمللا ىلص هنن لوسر

 سادلا ضعبرح دقو يلعي وهو رهسم لا يفلسوهيلع هلل !ىلص هللا لوسر اك لاقدتعهثاىغر

 : اهاللسو أم ءدواهترف ىلا ه .عيفنالدىنب رورج ىلا موقي لجر الا لوجوبا ىلاق» هترف قب وأروزج

 :| *اجو طيعميىلا ترب ةيقعوهو موقلا ىشاماقف هيفتك نيب هعضو دج اذا ىتح هبه تدب ءيجف
 ضعب ىلا ليي مهضعب لءجواركهضف دجاسوهو سو هيلعهللا ىلص يبنلا ىلعماةلاه ترفل كلذب
 | رهظن ع هنحرطل ةعنم يلتناكول رظنا مئاقاناو هنع هلا ىضر دوع.سهنب ا لاق كحسفلا ة دش نم
 اهريحاو نات !اهيلا بهذ نادعب اهنعهث أدر ةمطاف ت ءاجإ ىتح لسو هيلءهّلا ىلص ها لوسر

 ' ماقفمهقشت مييلع تليقا هتقلا الودنع هتقلا يحادجاس ملسو هيلع هللا ىلص رقساو الذب
 | رضم ىلعديدشلا كباقع ياكت ًاطوددشا يللا ىلديئاقوهو لوقي هتمعست سو هيلع هلا لص

 نب ةيتعو لهجأب |ينعي ماسح نب كفا ىلا كيلء مبلل ف سوي ينسك نينس مهيلءابلعجا مهللا

 '/ يفو فلخ نب ةيماو ديلولا نب ةراعو طيعم يبا نب ةبقعو ةبتعنب ديلول او ةعيب رنب ةبيشوةءيبر
 "| شي رقبك يلع مهلا لاق اتالئاعداعد اذان 3م ياءامد يدي عفردتال م ىضفا|ذةياور

 || كيلعمبللا لاق متدترعداوباهو كحضلا مهنع بهذ هتوصاومعم الف شيرقب كيلعمبللا
 ٍإ بيلقلاىلا أوبحمثر دب موي ىعرص مهتي اردقل هلاودوعسعن لاق ثي دحلا ماشه نب لوج لاي

 أ ةيقعو ارفاك ةشيللا ضراب تام ديلولا نبةراع ل2 رال مرتكأى ًارهنادارملاو ردب بيلق
 : لب بيلقلاب حرطي ل هدكلوردب موي لتق ةيمأو ةيبظلا قرعب لةقوردب موياريس أ ذخا طيعم يبأ نبا

 ا || هءاعومللا باهتساف بدجلاو طمقلا فسوي ؛ ىنسبدا راو هخافتنالا هنا هناكم يف هيلع بارتلااولاع



 مدلاب ريوأا وعو ربلعلاو ماظعلاو دولجلاو فيلا اييفاولك اةعص مهتباصاف ملسو هيلعهنلا يلص

 ناهدلاكامسلانيب و هثيبام ري مهتمدحاولاراصورادلا ىلع ىوشي ولبالا راب واب مدلا طلخي
 كنا عزت كنا دماي اوناقو نايغسوب !مهيف نيكرشملا نم عج ملسو هيلع هللا ىلصه ءاجو عوجلا نم
 ثيقلا اوقسفملاو هيلعهناا ىلص هللا لوسراءدف ملهنلا عوام اوكلهدق كموق ناو ةحر تشعب
 ءاهسلا ترسحن اوانيلعالواتيلاوح مهللا لاقفرطملاة :رثك سانلا كشفاعبس مهيلع ءامسلا تقبطاف
 ةرع نيترم ناكهلعلو ةرجملا دعب ناكك لذ نا ىلع ل دام نايس يبا ةصق يف ىور دق يق يبل لاق
 ةوعسم نبانع لسمو ىراخيلا ةياور طفلو ها نيتي اورلا نم لك ة صلاه دعب ةرمو ةرحملا ليق

 مهلاجيف شيرق عجو ةيعكلا دنع يل عي ل-وهيلع هلا ىلص هقاا لور اديب لاقدنعهئاىغر
 موقلا شا تعبنامدجسب اذا هيفتك نيب هع هيفاه السب يق أيف نالف ينب روزج. ىلا موقي يأ اولاق
 دعب ىلع مهمضعب لام تاو كو ادجاس سو هيرلعمقا ىلص يبنلا تبيثو هيفتكن يب هعضوم هب ءاجج
 مهيلعتليقاو هع هعقلا ىتح يعست تلبقاف ةيري وج. يو ةمطام ىلا ىتاطنم قط نأُق كحشلا نم
 ينعي ماشح نم ورم كيلءمبللا ىعممم ثالث شي رقب كيلعمبللا لاق هتالص ىفق الفمهبست
 لاقديلولا نب ةرارعو طيعم يل انس ةيقعو ىلخ نب ةيماوديلوأ!نب ةبيشو ةعيب ر نب ةبتعو لهجاب |

 دلي وخ نب لفون ىلع سو هيلعهدلا ىلص هاعدقإلل ردب موي ىعرص متي أر دقلف دوعسم نبأ
 |١ ميللا ردب مويهسو هيلعدشا ىلص هللا لوسر لاق لاق تسرهرلا نع يتزيبلاو يدقاولا جرخا
 | باجا يذلا هلثدما لاقو ركق هتلدقانا يلع لاقف لءونب معدل نملاقمت دلي وح نب لفون ينقكآ
 م مويلا شير قرشعماي عير ثوب لفون ىدانردب موي نافصلا ىتلاامهن'ةياور يفو هيف قوعد
 هللا ىلص اعدادي وح نب لفون ينفك !مهللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو -راقف ءالعلاو ةمقرلا
 دحاةعقو تناك ةيوبنلا ةريسلا يف لاق 6# صاقو يباني ةبتعو ةئيش نبا ىلعإسوهيلع

 هللا لوسر_لاقف ةميقنبا اناواهذخ لاق لسو هيلءهلنا ىلص هللا لوسر ةئيقن باها ديع ىمرو
 لزي مفايلبج اسيت ةئيقنب ا ىلعهنت ا طلسف هللا ك أفا ههجونعمدلا حسم وهو لسو هيل هللا ىلص
 نعرم“* ان أبنا قاؤرلا ديع لاق هلاي وودي زخو هلكم يف ةداي ز ةعطق ةعاق هعادق يد طنب

 موي ص اقوي! نب ةبتع لعاعد ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا نا مسق» نعى رجلا ناتعنعوىرهزلا

 هيلع لاحاق ارفاك ت وعىتح لوما هيلع لوحيال مهللا لاقف ههجو جشو هتيعاب ر رسك نيحدحا

 »6 رافنا نب ةوزغيف لجر ىلع سو هيلع هنا ىلص قاعد يقييبلا هجرخا ارفاكت امىت-لوملا
 ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر عمانجر خ لاقامهنعهللا ىضرهقاديعنب رباج نعيتهييلا جرخا
 لاقف هللا ليبس يق هلأ لوسراي لاقف لجرلا همعسف هقدع هللا برض هل ام لجرل لاقفر اخ ا ينب ةوزغيف
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 مكااحلا هجخأو عاقرلا تاذ ةوزغ يف ورام ينب ةوزغيفهّنلا ليبس يف لجرلا لتقف هنأ ليبس يف

 هاا دبع نع نانهشلا جرخا 26 قدنان موي بأ ازحاللا ىلع لسوهيلعمثا ىلص» اعد« هحصصو

 لزنمميللالاقفب رحال ا ىلعإسو هيلع هلئأ لص هللا لوسر اعدل اق هبعهللا يضر ىفوا يلا نبيا |

 ىضر ةري رهيلا نعاصي ا جرخاو* ملزازومهمزحا مهللا ب ازحالامزها باسل عي رسباتتكلا | |
 مزهو هدبع رصنو هددج زعأ هدحومقلالاهلاال لوقي ناكل سو هيلع لص يبتلا نأ هنعهللأ ||

 هللا لص يبنلا رضح لاق بييملانبانعدعس لوبا جرخأو + هدعب ءيشالف هدحو ب ارحالا

 قحو بركلا مهتم "يىرما لك ىلا صلخ ىتح ةل ل ةرشع :رشع عضب هباحصاو بأ رحال اموي لسو هيلع

 جرخاو#* ديجتال شن ناكل مهللا2ل وود دهعدل دش ينال لسو هيلدا ىلس يبنلالاق

 ريع ف .وهيلعهللا لص هلأ تكوسرأ ءد لاقهيعسشا ىضفرهقفادبع ني رباج عدعس نيأ

 نيتالصلا_:ريب ءاعب رالأ موي هل بيتس اف ءاعب رالا مويوءان دلةلاموي ونيدثال موي بازحالا

 ةعاسلا كللت تيخونالا ظئاغمهمرما يف ل زني مفرب اج لاق هيجوي رشبلا انرعترصعلاو ريظلا

 اضياهلسو هيلءهثلا ىلصاعدةي وينلاةريسلا يف لاقو# ةب اجلا فرعافهنيا توعدفمويلاكللذ نم

 يب لزت امىرتكنافىبركو ىمغو ى هى شكا ن يرطصملا بيجماي نيب وركملا#ير صاي هلوقب

 اوناك نيكرشملا نال ي ءارجانحلا حورل تغلب دقف هلوقن ءيش نم له نولسملا هل لاقو اصاب و
 ليريجماتاق انتاعور نم اوانتراوع رتسا موللا اولوق معن ملسو هيلع هلا ىلص لاقف يللا اعضا

 لوقي و هيدي عقري راصوعباعصا لسو هيلع مننا ىلص رع ًاوادونجواحير مهيلءل سري هللا نا ةرشنف
 ةكمالملامو !دونجواحي رمهيلءلسراف لسوهيلع هللا ىلص هلوسرل هللا باجتسا دقواركش ار كش ؤ

 ىضر ديلولان بدلاخو صاعلانب ورمع نا تح نيفئاحاومرهماف ل اتق ريغنم ىناعت هللا مهمزهو

 | تتاكويلطلا ةفاخم نيكرشملا اركسعةقاس ينس راف يتءاميفاماق كلذ دعباطسا دقفامهنع هنأ
 ْ اههاوفأ ىلع رودقلات ًامكأ او ناريدلات ًافطاوداتوال أتملقفابصلا ع رمهيلع تبهينلاعرلا

 1 ريبكتلا عركسع“ « بد اوجيف اومعتو ءايصخلاب مهتمرو بارتل | مبيلع تقسو ةيبخالمهيلعثقل أ و

 " ىلاعت هلوق لزن كلذ يو نومل لا همدخف مهعاتم نماو دقفتسا اماوكرتو , جره حال لا هقعقو

 أ سعد 3 و
 اعلسر 58 7 أج 0 عه ا ةمسن اوك دا ا يذلا بأ

 نيل اهلل اَوَرَو ىلا هنأ هلوق اذكو اهو ادونج اير مما
 ”مهظيشب اورق

 معا 31 ل

 ”ةامدؤا زيِزع اي ري هلأ ناَكَو لاتقل نينمؤمل أ كو ادي الاي
0 



 يل نب هللا ديعن ,ءقاصسا نإ :انعيتمبلاجرحا 6ليغأطلانير» 0 اعىلع ملسوهلعمللا ىلص ||

 ارماعلاقل و هيلعهلا لصد ألو -ر هيلع باالفد دحو هنلاب نم وت تح لاق ينا اح دتتاي رماع |
 1 منال ديالا ىلد هللا لو سر لاق ىلوايخ اجرو ار اللحم عام مالها

 تما ءهلاو لاق هب كترعا تنك امنيادب راايكحي ودب رالرماءلاقاوج رالف ليغطلا نبا |

 مدل ىلا نيعجاراوجر فت فيسلاب كن رسصاف أ لجرلا نيب وىنيب تلحدال# هب ينترمايدلاب |
 تب ياها هلتقد هقنع يف نوعاطب ليفطلا نب رءاءىلعهللا تعب قيراعلا ضعبا اوناكاذاى يح |

 ةدايعملا اناعد لاق د. رااي ك ءاروامموقشا لاقدرءاعيب ضرا هناعص امدق# لواس يب نمةأ ارمأ

 لجدعم نيموي وامويل هتلاقع دعب جرشت لتق'ىتحم ذه ىل.ههيمراد يدنع هنأ تددولء ءيش |

 *#هلتمريب رأأ نا ةورع 1ع ميعنوب أ جرخاو ٠ امهتةرحام ةقعامول ح ىلعو هيلعدشا لسرأف هع ا

 رماعأي , هل لاقف ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا ليفطلا نبر ءاعق !لاق ل ايح ندع و« نع يقمب أ جرخاو ا

 اليخ كيلءاهن امال دمتاي هللاو لوقي وهو وهال لاقردملاكلو ريولايلن !يىلعإ الاقل س أ

 رماع ىتفك !مهللا ل وهيلعهللا ل يبثلا_لاقفاسروةل لككب نطب رالوادرمالاجروادرج |

 هقلح يف ةدغدت لحاف ةيلولس تدب يف لت ةديدملا ربظب ناك اذا ىتح جرفت هموق دهأو |

 0 تسيب يس توموركبلا ةدنكةدغ لوقي وهو لوحي لبقاوهعرذحاو هسرف ىلع بثوف ٠
 رخل عوكل نب ةل “تيب دخن مكاطا جرساو اممم رق نع -ىتسدلا» كامل زيف |
 تاع نب رباج تي دح 2« يقوم جرح اد نييلرعلا ىلع ل و هياء ا ىلح هكواعد ولي ْ

 اوك و سوهيل 1 ىلء يب كك ىلع ةئيدملا اومدق ةئيرعو لكع ن .٠ اطهر را هنعلا ىذ ةهراأ

 مرماف ةنيدملا | روتسأو فير لها 2كم عرس ة لها انك اناهلث'يبناياولاقف مالسالاب 1

 يأ اهلاوباو اناا نءاوب رشي اوجرخي ناممرماو عارو د'ودذب سو هيلءهّللا ىلع هللا لوسر ا

 مالا دعياورتكر لا ةيحانب اوناك أذا يحاوقلطناف ءاق تسال ء .ادمهب ناكمنال ةاوادلل ا

 2 6 ا م حج

 ْ ىننك مهلا احايص نيثالت ليثالا نب رماعىلع وعدي ملسو هياعمقلا ىلص هللا لو سر تكم لاق |
 ا نع يقييبلا جرن اوضه قفانوع 2ظظ00ك0 تعيق لقي ءاد هيلع تعباو تشات ليفطلا ن«رماع

 ا ديراو ليفاعلان“ يما مهر ماع يف دو سو هيلا لص هلا لو سر عم داق قاما نبا ا

 ا لعل يفطلانءرءاع مدق سهتياد يشوموقلا « ءاسروفنلا ءال "هناكو ر ةعج نندإ اخو سيقنبا ٍ

 ١ لعاش يناع لجرلا ىلعا :هدقاؤادي رال لاقهب رادع ل ناديري وهو ملسو هيلع ها ىلع هللا لوسر ا

 داق ملسوميلعمفا ىلص هللا لور ىلعاو «دقالف فيسلاب هل عقداف كلذ تاعف تل جو كادع ا

 عبق ملسو هيلع هللا ىلديب لا كلذ غليفدوذلا اوقاتساو اسوديلعمّلا ىلع يبنلا يعاراولتقو | اولتكو /
 يا تي  ثتيبيبيبيبيبييبل



 يا ىلج كس نم قيض !مهيلعاباعجاو قي رطلا مهيلع عملا لاقف هيعاعدو هلط يف

 هاواعد لي هنيعأ لعتو مميلجر أو مهيدي أ مطقتمهباف اوكر داق لييسلام يلع هللا ىمعت و كلج

 عال اوّيئاسئلا ود ا جرحا 6# ةيبيدخلا موي نيكرشملا نم ةعاج ىلعإسو هيلعشا ىلع
 يف ةييدملا ي ىني سو هيلع ىل هللا لوب اك كا أسفل نب هنن ديع نع هح صو
 هللا لوسر رهلخ ىلعة رجلا تالت ناصغأا نم مقي ن لايق هك !لاقيبلاةريعشلا لص!

 ا هللا لص هللا لوسر لاق هيدي نيب ورمت وب ليسو باطلا بطول لم

 ١ محلا الو نءرلأ ف رعتاهلاقو هديب ليهسذ خاف محرلان موأاهننأ مس د بدك ا يلعل .وهيأع

 هلا لوسردم هيلع حلاصاما ذه يتكومهالا كع» بعك لاق فرعتام انعيصق يف تكا
 فرمنام انتيضق يف بيتك هلوسر تنك نا كاسسلظدقل لاقوهدي ليهس كس ماهةكم لها
 ميلعاباش نوثالت انيلع جرحذا كلل ذك نكانييفهللاديع نيد هيلع لام اماذهب هكا لاف |

 ا و مهعاممأب هللاذحاف راسو هيلعهنل !ىلص هللا لوسرمهيلعأ ءدق انهوجوي اوراتف حالا

 دهيع يف مثج لكم ا وهيلعملا 'ىلسملا لوسر مل اقف هان ذخاف ميلا اندقف عراصب ابك اهلا |

 | كع يهمل 1 ي ْذّلأ وهوه الزناو مبليبس لقتالاولاقفانامادحا كل مج لعوا |
 اهتعمشا يغذر سابعنبا نعيراحلا جرحا 2 اعردك ىلع ملسو هيلعمللا ىل لص ءواعد ا

 || مهيلع اعدف هقرع ىرسك# اارقالف ىرسك ىلا هباتكب تعب ملسوهيلعمللأ ىلص هللا لوسرنأ |

 ةثراح ؛ىلعريسو هيلع هلا ىلص» ًداعددإلعاوقزف قزمم لك" اوثزع الو هيلع لسد لوسر
 دك ميسو هيلعهلثا ىلص هللا لوسرنأ هخويش نعي دقاولا قب راد نم ميعنوبأ جرخ د ةرق نبأ ٠
 ا لاقف ثول داهبأ وعقروأهوأ فشق همي يعصأو ذخاف م السال ىلا موعدي ةرقن؛ ورمع 6 : ةثراح يتب ىلا ا

 || لهاو طلتخم مالكو ةلجعوةدعر لها مهفلاق ملوقعب هلثأ بهذ, لام لس وهيلعهنا لصهننالوسر ||

 | ىلع ل سو هيلع هللا ىلص هواعد دلك مالكا زريق نسحيال اييعمهضعب تي ًاريدقأولا لاقدفس ||
 | لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رتيتا لاه ةديح نب ةب واعم نع يقبيبلا جرخا95 دبحن ؛ةيواعم |

 | مي واق يفداسجين ا بعرلاب وكيف ةدسلاب يلعينتيعب ناهلناتل أسيفا اما لاق هيلا تعفرالف |
 (| ةسلا تلازاف كعبتاالوكلب نمو أ ال نأ اذكهواذكه تفاح دقيفا اما امي يديب تلقف
 ىلعاسو هيلع هللا ىلصه واعد 3 كي دي نيب تقىتح يبلن يف لع ب عزا لاز اهوينيفحت |

 اعد سو هيلع لص هنأ امهنعهّا ىضدر رمت نبا نعرير ج نباو يقبيبلا ىور د ةمانج- نبا ْ
 هتظنل هودقدالو مسوهيلععلا ىلسةئاعدنملايل عيسدعب تام ىتيللا يناككلا ةماشج نب ديل ىلع



 هدب
 هيلع هئاعد بيسو ةراجحلا هيلعاوعشرو بعش يف هوقلافتا ارما ذكهوهتظنلف هونفد 2 ضرالا
 ارماع لحم لئقف داو نطب اوخلبف طبضالا نب رماع اهيلع رما ةي رس يف هنعب ملسو هيلع هنا ىلصدنا
 لسو هيلع ىلصهوردحا انو هيلع اعد كلذ ذلسو هيلع هللا ىلص هغلب اف امهنيب ناكرمال ارد

 3 جرخاو*ةربع كهلعجي ناد اراد نكلوهنمرشوه نم لبقال ضرال انا لاقهتظفل ضرالا| ناب

 بذكقالجر سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر تعب لات 'بتعهللا يغردي زن“ ةماسانعيقبيبلا |
 أ لسو هيلعمثلا ىلصم اعد« ضرالاا دايقت م وهنطب قشن ا دقاتيم دجوم هيلعدقا لوسراع دف هيلع |

 جوز ةجيدح نب ده ينت دح لاقرانيد نبكألا نع يقبيبلا جرخاال6صاعلاىلان كلا ىلعإ
 ملسوهيلعا ىلص يبثلاب رمشي لمح حلا ,لسوديلعمقلا ىلص يبا ءلاق لسو هيلع لصيبتلا |

 ا لاقودلخ«يوغبلا جرحاو ٠ سامترألا خزولاو» هناكم م جرفاغ زهد لمجال لاق ًارذ :
 صاعلا يبا 2ثرب كلاب لاقوولتمده ,رلا دئاوز يف د.-!ن هّادبع جرخا 0 ناورميللا حلب ا
 نب محلا يلع اعدلسو هيلعهنثا ىلص هنا ميصص داتساب يقييبلا ىورو# شعترا ىتح ماقام لاقو :

 ا مسوهيلءهش الص يبن دلاب ءاريعسأ هيت شو يبجاحو هيجو ك ري يا ههجوب جلدي ناكو ص املايلا ا

 لع لسو هيلع ىلص واعد د6 تامنا ىلا جللخي لري لف كلا ذك نك ك لسوهيلء هه ىلص ىلص لاقق
 هللا ىلص يبنلا لكن مم تاك هنا يدعسلا ةيطعن نعميعنوب ا جرحأ »6 ةقراتم لاوحا يف ةعاج

 الجرال ا «ييبس هيلعاو درف هبات أ ملسو هيلع ىلص هللا لوسرمل كفن زاوه يبس يمل سو هيلع 1

 هعديفمالغلاب و ركبلاةي راجلاب رك ناكت + بسوحا ميلا سو هيلعهلنا ىلبح هنن 'لوسر لاقق أ
 لاقوديطع را كف هيلعا اوردق اجي اهنودقيسو يح مأ اهنافدلهذ حل !يلا لاقت وجب لع تح

 ءارتي ةكيس للا بلوسراي زوجت دجاوب اهرفاوالو دهاتب ابييدثالو دراي اهوفامهئاواهذحأ

 * سو هيلعدنلا ىلص يبنلا ءاعد بجتساف ايكرت دحا اذ ضرعي ال هنأ ىأرالددحا املام
 لاقفهرمانعدتل اسف لاقدعقم لجر !ذاف كوبعب لزن هنا ناوزغ نع يقبيبلاو دوادوبأ جرتحاو

 تررع ققح ىعس أم العابأو تلبقاهاهيلا ىبصفةلذغ ىلا كوبعب لر» ملسوديلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 يف ةبيشيللا نبا جرخ او*انهيمويىلا اههيلعتقاقهرثا لنا عطقانت ا الص مطق لاقفا تيب ودنيب

 مسوي ىلص يبا كد نيب تررملاقف ادعقمالجرت يار لاقرفنب دي زي نع فدصملا

 نبا ركّذ صئاصألا يي_لاقو اهدعب تيشمات هرت | عطقا مهللا لاقف يلصي وهورام ىلعاناو

 نا را اقف هتنبأ ةثراح يبا نب تراخلا ىلا يطخ وديلعمملا ىلص يبلانا يربطلا عنو

 نعلن ىضر عرك“ الا نب ةللس نع اسم جرخ او تمربدفامدجرفمجرف لاق لكيم اوساهب |
 | تمطتس ال لاق عيطتسااال لاق كننيجب لكل اقف هلامشب سو هيلع هنا لصيونلا دنع لك الجر نا



 ناهبعمشا يمر رماع نب ةبقع نع يتهبلا جرخأو# د دعب هيف ىلأ ابمفراف لاق ريكلاالاهمشمام
 ترماظف ةزغ ءاداه خا لاقفاملايثب لك أت ةيلسالا ةعيبسى أر لسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 نعلأس حسو هيلهلا لص يبل ناةدب رب نعيتييبلا جرحأو * اهلتقف نوعاطلا اهباصأ ةزشب
 اهتم جرخي ىتح اهيرقتسي ًاضرا لخديال ناكق ضراب رقئسا اللاقف سيق دل اقي لج

 كامل ركتحا دقان الف كل الوم ن اهل ل يقرمح نا نامع ىلومورف نع ىيجييفا نع يقيهبلا جرحاو
 هلثأ هبرض مهماعطا نيلسملا ىلع ركدحا نملوقي ملسوهبلعهللا ىلص هللا لوسر تمعسلاقف |!

 امو ذجرمع لوم ى أردنا ىحي وبارك ذ ّذف عيبنوادلاوماب يرتشن هالوم لاف رسالفالاب وا ماذجلاب
 وهعوادجاسالجر لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ار لاق دنع هللا ىضر سن نع ممتوبأ جرخاو

 ي|نعميسوبأ جرخاو *طقسف لاق هرعت حبق مبللا لاقف بارتلا نعهفكي أ فكه هرعشب لوقي
 جرت شي وق نم لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسرف اخت ين ورم ىنب لبالايعار ناك هنا ناورث :

 كارا_فكاقكلبا ىلاسن ًاتسات درا لجر لاق تنا نم لاقم ناورتوباه اره ليالي لخ دف

 هيلع اعدف اهيفتننأ لبأ علصت الف جرخا لاقل جا لاقايس جرخ هنأ نومعزي يذلا لجرلا

 أ( ثيدحلا اذهىوارنوراهلاقءهءاقب وم ءاقشلطا مبللا لاق ]سو هيلعهللا ىلص هلا لوسر

 ا مثارسدتا لوسر كيلءامد تكلم دقال اك ارنام موقلا هل لاقف توملا ىنتا اريك انش هعكر واف
 تقبس دق ىلوال ا نكلورفغتساو يل اءدف ماللسال ا رهظن يحّدعب هتيت ا دقيف الكل اق لسو هيلع

 اعلا سايعنب ا نعرلا ص يبا نعى لكلا قي رطنمرك اس عنب اودعسنب ا جرخاو
 هبكتم ىلعتسي رضفرعتلا ءرهلق لوهوهو سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ميطخلا تنب ىليل تليق لاق
 كج يطخلا تعب ىليلانا يرلايرابموريطلامعطمتعبانا تلاقف دوسال هلكا اذهنملاقف

 هللا لص يبنلا يتجوزت دق تلاقف اوموق ىلا تعجرف تلعذ دق لاق ينجوزت ىسقن ك يلع ضرعال
 ني راقت ءاسأ بحاص لسو هيلع هللا ىلص يبلاوى ريغ ةأرما تنا تعتصام سئباولاق لسوه يلع
 اهجوزتف كتلقادق لاق ينلق هللا لوسراي تلاقف تعجرف كسفن هيايقتساف كيلع هلا وعدبق هيلع

 يبنلا_لوقل بن ذأهيلع بثو ذا لستغت ةديدملا ناطيح نم طئ اح يف يفاهيبف سوا نإ دوعسم

 نب رمع نيمصاع نعدعسنبادوحت جرخاوم تناف تكرداو اهضعن لك اف لسو هيلعهنلا ىلص
 نم يناغالا يف يناهبصال ا جرفلاويا جرحا و*دوسال ا_..فدب دسال اهلك ١ هظفلو ال سرس ةداتق
 !تناك هان اوةرجمل !نم عست ةدسدلو هنأ هيبأ نع ب عش نب ةدييع لاقي دبملا نب مهارب !قيرط

 لها لوسراعدفرشلا نيني قلتف ضعب ىلا نهضعب ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جا باوزأ مالكل قت

 ا تاوعدلا نمدي اهمال هلعام ل سوهيلعم لص هتوين مال د سموق#0 تناقل! .وديلعهنلا ىلص |
١ 
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 ليم صفت ممم حب نيس يي ني ل مس سيتم - لاح بيست دييسجم تمص عصام ا

 || هللا لص يبلا ل خد لاقدنعاتا ىدر سنا نع هر نتا نعقييبلا جرح جرحأ .1 كا حران ١ ا تربظو قرلاو

 ١ تكش تراد نكلوةروم اماهناهأ مبستال لاقف ىحلا بس يشوذكوعوم يو ةشئاع ىلع و هيلع ْ

 يمذعو قيقرلا يدلج م حرا مهللا يلوقلا تين بلاق كدع هللااهبهذ!نييتلق اذا تاك ك دلع |
 مفلا ىتتتالوس ىلا ! عدت اله يطعلا هاب تنم تنم آت لكن امدلممااي قي ركلة دش نع .قيقدلا |
 ا بعذاب ملاقن_كاقرحلا اكاهللا عمدت نموا يصلوا فر شنالولا لك انايلوأ
 : الوسر نءتمعم تلاقعأب يلع لخ واهاب نا مدع ىسر ةشئاعنع قيمبلا جرخ او+اهنع ْ

 فشاكمللا جراف مييللا نع هللا !هاعق ايهذنيد ليج مد دحأ يلع ناكول ءأ اعدل و هيلع ىلص ٍْ

 ' ايىيغت دمع راي راقى م-رتدسمأأ بهحروتر ملال اوايندلا نرز:رطعملاةوعدسيجتمغلا

 || اريسيالا تبلالفاهراكن ي دال تكو نيد نمةبانذ ”يلعناكوركب وبالاق كاوس -نءةمحر نعأأ

 ١ ن.د"ىلع ءايسأل ناكو ةاعءتلاق نيدلا نع ”يلع 2 اك مدنا ا ىققف لاه هللا يف اج ىتح ١

 !| هلا ىفءاج ىتح اريسي الا تقبل امم كللذب وعدا تنكتاهيلا تراظم الك ان« يبهتسا تنكق |
 ا | يحايرلا ةيلاعلا يلا نع رمبلاو دم نبا جرساو 1 متي سقف ةقدص الو تاريم ريغنم قرب ا
 أ هللا تاك ذوعا لق لاق ينديكي نملا نمادئاكن ا هللا لوسر ايلاق ديلولا نيدلاخنا ٍ

0: 

 / رعي امرش نءواهخ جرحي هرش نمو ضرال ا يف ارذامرشن مرجاهالو ربنهزواجيال يتلا تامانلا |
 : هللا هيهذاف تلف لاق نمحراي ريب قرطي اقراطالا قراط لكرش نمواهيف لزيامو ءامسلا يف |

 '' هيلعمجا ىلص ىتلاىقا هنا هيإنعا بتعهللا ىدرنيصح نب نارمت نع دعس نبأ جر خاو*ينع

 ,| لسامنا ممل يلو يدشر ىلع يلمرعاو و يسند رش يف ةمهللا لق لاق فرصني نأ دار رالف سو ا
 68 قب رام نم قيما جرخ خاو* تل سادقو تاقداذكواذك ل قيل تلقكلا هلا لوسراي لاقف ءاجخل |
 انا لص يبنلاك لذ غايف برقع الجر تغدل لاق لسا نم لحر نع هيبأ نعمل اص يبا نب ليهس :

 رما اهتلاقف لاق هرضتمل اخ امر مش نم ةماتلا هل ا تالككت ذوعا ىمسم !نيحلاقول لاقف لسوهيلع
 دلاح بام لاق طباسن“ - نمحرلا ديع نع دع د ننأ جرخ او*اهرضت ل ةيح ايتعدلك ىلها نم

 || بر ميال لق تغنيتاقاذا تاك كلعاالا سو هيلع هللا لع ها لو سر د! لاقع قرا ديلإلا نبا
 نم يراج نكت اضاامو نيطايشلا برو تلقا امو نيضرالا برو تلظاامو عيللات اييسلا ||
 نبا جرخاو+ كريغملا الو كراجزع ىغادي ناوامبنمدحا "يلع طرقي نا اعيج مهلك ك قلذرش 1

 !| كتمدخالو جاحملاهل._لاقف جاجحلاولك كلام نب سنا نا شايعيا نينابا نعدعس

 تاهياسنا لاقذ ترا ش كلو لنك نينه راءاريما باتكو سو هيلع هلثا ىلص هللا لوسر
 نوم“ يف قري لا ثالكا يلع يقوص قوص ملسو هيلدا يلصدهنلا لوس .ركتاو تيرا تظلغالىفا تاهماإ



 أ تس ١-لا نييسلع ول حاحا لاشعة ةيحاب نونم ملا قلو ناو 1[ اريسبت عم هتردعالورابجوتع

 | ارظت نأ ىسع خاب افطلا ايل لاقو مرد فلا اتئاما بعمو هيلي ا جاجتلا هيلا سدق ل هاب كالذل

 | فال اهه ذتالو تاكا هذه كبود يل لاق تالتب تالبي نأ لبق ناك افاهب ارفاظي يلف تالكلاب
 أ يفودجا تنك ام ىنعهللا هيهذا امباهذ م«لاقاسا ىطعا املا هاطعاأم ناي ارك ف ذعاهعضوم

 ايش * لك ىلع هللا مسي يلا هو يلع ىلع مس ! يقي دو يبس ىلع هلأ م ب ريك اهلئار ىاهشاربك اهللا
 ا هع ؟معرضشال يذلا علب امس ءام سلا برو ضرالا بودل مي. ملاريح لا مهي ريفاطعا

 | كريح سم كريس مبلل كال أسإ ادحادي كرشاال هلا هللا تلكوت هلا ىلعو تمنت هامامسي ءاد
 ْ لكي مكراوجو كك ذأ عي يناعجا تل راالاملاالو ك ئاعت لجو كراح وع ك ريغ هيطميال يدلا

 ْ دف اونهنه كد سرتحا وتقاخ* يت ةلك عيج نم كريت رايفامبللا مجللا ناطيشأ نءو ءوم

 | ذوي دي مدمس لأ ةحأ أَو هلق يحيل أن نمر اشأ مب يدي نيب

 يف ارقي قت ع نهوق ود نمو يلاهش نعو ين. نعو يمامأ نمو ىناح ن 0 6-00 مق

 ا الجرن ارمع نبا نعكلاءةاور يف بيطحلا جر حاوهةروسلار أىلادحا تاع اقتل هذه

 قل ااه ا عيبسأو يق الملا: هلع نما !نيامدل لاق تا اوتو ينعتر' «داايدلاو هنلالوسرايلاق |

 | كيت أتر .ءّقن ام هلت أر مشت هج سا ياهلا هللا نايس هددت وهلا نامجرجغ دل هيوأ

 | اهعضانيا ىردااهقايدلا ىلع تايقادقل هللا لو براي لاةف داعم تكف لجرلا ىلوك ةرغاصايندلا ش
 هللا لودر باع 7| نم س ان ممناك#نأ 2 ع هللا ىغر ير دملا ديع «يلإا نع ناويشلا ج رحاو# ْْ

 || باتكلا ةحتاني مهتم لجر ءاقرم غي دل نيف برعلا ءايحا نيج اورشرفس يف مهبل زص |

 اسس

 9 شي

 ا يف قاوم نونجت مث ددعوموقب ر ءهناهمم نع يملا تلاعلا نب ةجراح نعى ميلا جرح اوج أريخ |

 أ( ةحئافب هيلع ًارقف ريع «اجدق كبحاص نادا ذهدي ىوادت ءيشك ددعأ مهفعب هل لاقف ديدحلا ا

 : هلك ذركذف مسوي اعد ارم ىبلاىفا اهذات ةئامو اذيعامأ ريق نيترءموي ل اك مايا ند الثباعكلا ٌ

 : ايهتع هلثأ ي يمد سابتتيارع ممل ع 00 لح ةيقرب تنك ادقبراح اب ةيقربل ران لكل اقف :

 ِ ةيآلا» نحر ارعذأ وأهلا اوع ذ ا ىلاعتدلوق يف لاقل و هيلعملاا ىلص هللا لوسر نا ا

 ا رييهشم لول /نيحاهالت ءاسوهيلءهّثا لص هللا لوسر باع” ن ١نهالحر ناو قرسلان م نامايغ ا

 إ| اوودسم ءدجوف بالا ىلإ اىعتنا تح ماه سبل لجنا وهل و تييلا يفام موجل قرا - هيلع ل خدي
 أ تنصح ايفا لاق ترادلا بح اص كاف تارءث الث كلذ لمغف حوتقموهاذاف ةراكلا عضوف
 و يلسويسلا ظفاحلاو هركد اما ذه والا يفك املا ءمراعم را دقمةراككلاو# يتب

 را ا



 آاهرك لعشر .لعترصعقا اهراث تب رررظخو هياوصصال لسوهيلع هنا لصابلع لاق لاو تاوعدلا ن
 يف قرفمريغك *يشكللذ نم لسو هيلع يىلص هنعدرو دقق ادج عس اآوبايلا اذهنا عم انه

 | نيرادلا ةدامسيباتك"ةمتاخ يف ارفاو ارادقم هنم تعج دقو اهريغو تيدحلا بكا |
 ْ معا هللو | ريش اًنيش كلذ :ىمدجيهناق هعجااريط» ءاش نف نينوكلا ديس ىلع ةالصلايف إ

 عساتلا ١ بانلا

 نالصف هيفوا بيف ملسو هيلع هللا ىلص دكي ربتو بار مشلاو ماعطلاب ةقلعتملا تازجتملا يف

 _ ملسو هيلعملتا ىلص ىلص هقكربب ليلقلا !ماعطلا ريجكتب ةقلعتملا تا علا ف لوالا السنلا
 ٍ لوسر ىلعةي لا هذهت أرب 1 لاق هدعلا ضر يلع نع يتبل او قاصسا 5 اجرخ ا

 ا عاص ىلع اش لجرانل عنصا يلعاب لاق نوير قالا كتريشع ذل أو ليديا هللا ىلص هللا :

 ا الجر نوعب راذئموي مودل اوععجاف ت تاممف باطما ديعيب عم ا نمل سع ادلادع ”ًاوماعط نم

 1 كلنمييلاتم دقف يهوباو سايمااوةز وبل اطوبا همارعأ مهيفهنوصقنيوا ١ كاوو تودي زي ظ

 أ لاثو اهيحاوت ياهييعر ميد انساباهقشم ةيذح سو هيلع هلأ ىل ص هنلأ لوسراهنمذخاف ةدفجلا ا

 0 لكأي مهنملجرلا ناك أ هاو بعباصا رات ؟ال!ىرب «ام هنع اول من ىتح موقلا لك ادهن مسب املك ١
 ناك اهللااو اعيج هنم انابنىتددتم اوب رشف بعقل كلل دب تاخ يلعأي مهقس لاق اهلشم ا

 ١ ىلأ بهي امردب ميلك ن !سوهيلعهفا ىل لص هللا لوسردارا ايلف هلشم برشيمل مهنم لجرلا ١
 ٍْ دع تاكلو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر مهلكتيلوا وقر ةنفكبحا امكرعم قل لاقف مالكلا

 | جيصخدل مهتمجُم تلعفف بارشل أو مامطلا نم ىمالاب تدنص يذلا ل اع اك دع يلعأي لاق

 هللا لوسر لاق متاولهخ ىتحاوب رشو اولك اف سمالاب عتص اكل سو هيلع ا ىلص هللا لوسر
 ا هبيتتج لقفأب هموق ءأجج برعلا نم معا هنلاويف دبع يف دمسو هللا ىلص | ٍْ ام لففاب !نماباش لعاامدللا ايلطأ ايرسو هيلع

 ِْ دعسنبأ جرخاو *رخآ 1 قيرط نم قاما نبا نع معنوبا هجرخاوة ةرح ل اواي دلاريخع متئج دق
 ا ةجيدخ سو هيل ءهللأ ىلص هللا لوسررم !لاقهنع هنا ىضر يلع نعاس درع عفان قي رط نم 8

 | مهعيتاف كمامط «اهلاقتنيعب رأ توعدف باطملا دبع ين يل عدا لاقت اًماعطهلتعدصف أ

 ْ مه ١ لاقت اوكسما ىتح !هيمج اهنم اولكاف ابلثم لك ًايلمهنم لجرلا ناكنأ ةديرأب
 ا برع حرم دقا ب بوب ا_لاق أور دص ىتحا هيج هدماوب رشف مس دحا ير وه ءاناب متيقسف ا

 || قدزاوي نممللاق مث اومطق مهتم يفرم دلشم مل حنص حئامايأ اوقبلف مع ديل واوقرفتف
 | ى رتالا با ااطاب ااياولاق ثموقلا ت تكسوانس مهم دحال يفاودنلا لوسراي انا تلقف هيلءاناام ىلع



 ا

 | «ماملمنم ادم هظفلورخ 1 قيرط نم معنوباهجرخ اواريخ همنا ل أي نلف هوعد لاق كنبأ
 لاق قدتخل أ رفح ةصق يفابنع هللا يب دره ديعنب رباج نعامهريغو مو يراخجلا ىورو

 هيف ًابارج تجرخاف عوجلا نم نطبلا روع ةوهوا دي دشاص م ٍلسو هيلع هلا ىلص يبنلاب تي أر
 موي انا هتعدللا ىةررب اج نعةياوريفو زعملادالوانمةريش هلا يو ةحيهب انلو ريعش نم عاص
 ةيدك هذهاولا ف لسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلا اوال ةديدش ةيدكاتل تضرعفر فن قدنتملا
 اقاوذ قوذنال مايأ ةتالئادتبلو رجح ب وصعمهنطب وماق لزاد انا لاقف قدتخل ايف تضرع
 ىلا يل نذئا هللالوسراي تلقف ليهأ ابيك ت داعف برضف لوعملا سو هيلعملأ  ىلص يبنلا خاف

 كل ددمف أربص كلذ يف يل ناك اماّديش لسو هيلعهللا ىلص يبنلاب تي ارق أرمال تلقف نذافتديلا
 تثج ُثةمربلا يف محنلا انلعج ىتحريعشلا تنحلتو قانعلا تحذف قادعوريعة يددع تلاق يش

 ردقلااهيلععضوت ىتلا راجحالاي ايفاتالا نيب ةمربلاو رمدخا دق نيب او سو هيلع هللا يل يبنلا

 هتئفب هم . ربو لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسري ينحضفتال ىف أرما تلاقو جيضنت ناتداك
 ينمي كعءرفنو تنالاعتف ريم نماعاصاتضوادل ةميبب ادجيذ هللا لوسراي تاقفهترراسف
 تنكو نالجروال جرو هللا لوسراي تنأ مقف هتعت هانل ميعاد تلقف ةياوريفو ةرشعلا نود
 زبخل !الوةمربلا عزغت ال اطلق بيطريثك لاقفدل تركذفوه؟لاقهدحو فرصني نادي را
 مبالببخ اروس عتصارياج نا قددخل ا لحااي لسو هيلع هللا ىلصيبنلا حاصف ىت ؟ىتحرودتلا نم

 نورجاهملا ماقف اوهوقلاقف ةياوريفو هيلا ىعدي يذلا مامطلا رؤسلاو -تيعرسماول#يا
 رادنالاونيرجاهملاب مسوهيلعهشا ىلع يبنلاءاجكحي و لاقدت أرما ىلع لدار ةراصنالاو
 تلقو ىلاعت هللا الا هلع الام ءايخلا نم تيقلعلاق ةباو ريفو من تلقشلا أس لهت لاق مهعم نمو

 هللا لوسر ك ءاج تحختلا لوقا يق ارما ىلع تلحدم قادعو ريع نم عاص ىلع قلخملا ءاج
 هللا تلاققف معن تلقق كلءاعط كل أ ناكل هتلاقف تريعجا دنجلاب لسو هيلع هللا لص
 أ الف كليوشلب تلاقو رمالا لوا يف هتعصاخاهن' ةياور يفوان دمعاج ءابريخا نحن معادلو نو
 ن ءابايلعل لعا هلوسرو هللا تلاقواه دنعام كس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب لعا هناباملعا

 ذوعم ثني ملهم ابعساوابتعهللا ى ةراباضف فاك ءابلقع روفو ىلعكللذ ل دوةداملا قرتس
 | ةياور ينو ءىجا ىتح مترجم نزيحيالو كتم هرب لزتتالا ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا لاق ةي راصنالا
 | هيفقصيف اعيح هل ةأرما تجروخاو سالا مدقي لسوهيلءللا ىلص يبنلاءاجو تن رباج لاق
 || عم زيقتل ةزياخ عدا رباجللاقمت ةكربلابطدياكرابو اهيفقصب و اتتمرب ىلا دمع كراب و

 ( فلادمم اةءاج نيذلا موقلايامعو اهولزنتالو <تمرب نميف هرغا يا يح دقاامل لاق ٌمكعجوز ِ



 ا جاد
 ث اوماعطلا نع ولام يعاا وكر ره اودوك ىتح اولك ادقل هاب مسقاف نواك ًيةرشعةرشع عدم او ُ

 || هياصحال لسو هيلع 1 اقف اور قير ذي ادايجحن اوي روفتو ىلغتل يا طعتل ادتمرب

 | ىدهاواذهيلكل اق ةيقب ىقب واوعيش ىتحفرخي و زيفا رسكي لعج اوطغاصتالو اواحدا
 /| روغتلاو كييعجا اوعبش ىتح سانلا برقي لازامةياور يو ةعاجت مهتباصا سانلا ناه |
 أ[ املك افديأ هداف عج أ انموي يدهنو لكحأت لزت لع ىدحأو ينكل اقف انأكام دلما ردقلاو أ

 ا[ هينع م وباوي دق اولا حج رح م كللذ بهذ لو هيلع هنا ىلص جرح الف اناريمل انيدهأو |

 ا ةيلع ءاج عاقرلا تت اذةوزغلسو هيلعماىلص يبن ادار ارأ ال لاقأ ءينع هللا ىضرهلئا دبع نيرب اج

 : ماعن صمغ" يف تاضييلاءذه تدجوهلا !لوسراي لاقف يس ادا تاضيب تال الغب يت راح لا ديز نبأ

 || الا ويح بلط | تل هج ة ادق يف نهب تشج من تلمف تاصيبلاه ذهل هئاذ رباجاي كنود لاقف
 | ىتح زيخ ريغن ضيلا كلذ نمن واكصاي هبامتصاو ملسو هيلع هللا لص هل لو سر لعش هدجا أ
 | * نيدروءاتمحر مث هياصحا ةماع هنملكافماق# وهاك ةعصقلاي و ضيلاو هتجاح ىلا ىعش ١

 رماعم!تلسرأ لاق ىراعتالا ةدرميفان ثيغ «نب هللأ د ديع نعأ» عني ليف

 ا 8 مادنعوهو هتبق يق وهو ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر ىلا سح اهيف ةعصقب 0 ا

 1 لكا هئاثع ثع ىلا لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسري دانم ىدانع ةيقبلاب جرح ماهتجاح ةلس ما

 || يبث دم قاحتا نيا قي رط نم يعنون أو يقهيبلا جر + اود لس ء يشك يف واول من ىتح دلتا

 أ يلوتفراح يف رثا يع أ يتتع تأاق ريشب نب ناعلا تح ا دهس نب رب ريش ةدبانعاسمن

 :أ لحاف هعيتام يفا دانك سو هيلع ها ىلص هما لوسر ىلع تر رق قددملا نيرفج لاخي 7 ا

 | قددملا لحاب رما جديئاوج فيس طءاستم هيلعورتساب وت طسب وامه ال ءاشديفك فيم رغلا |
 | جرحاو *بوتلا فارطا نماطقسل هناودنعاوردص تحدي زي لءجو هئماولك او اوعيعجاف |

 ةوزغ يف سو هيلعملا لص هللا_بكوسر عمادجر خلاق هع ىضر عوكل نب ةل .” نع لسم ||
 ا انطسيقان دواز ماسك ل سو هيلع هللا ىلص هنا يبثرمافانربظ ضعبر مغ ناان ..هث يح ديجأةباصأع ا

 ا عرانخو ذنعلا ةضب رك هترزخل ود همكرزحال تاواطتق عطا ىلعموقلاداز عمسجاهاعطت هل
 نم هين عدنا ىلص هلا لوسر لاق ماتناب ر 35 اودح تاعي + أدعي حاشا 5 اهةلامزرشع |

 ةرشع عب را ةقنغو هقفغ دنادلك ان ًأضوتق حدق ين أبغرف اف ءامةفطئابيفهلةواداب لجر ءاخخل ءوضو |

 لوسر مجرال لاقام معلنا يضر سايعنب ١نع ب اهش نبأ قيرط نم يقهيلا جر خاو+ ةئام

 انل هرحخاف ربظ سانلاينوان دهجأ اولأقف هباعحا ضعب هلك ةيبي دان م سو هيله ىلص هلا

 لوسراي. لعفتال باطن نب رم لاقفهدولج نم يذتحتو هموحت هك نم نه دذو موف نم لك أنف



 يعاطنا 1 وطسبا سو هيلعمنا ىلص هنا لوسير لاقق ل ثمار رظةيقب مهعم نكي نأ سانلاناف هللا هنأ هل

 | اماوذخافمهتيعوأاوب رقت مطاءدوه رانا ماعطو داز نم ةيقبهددع ناك نم لاق متاولعفف مك« اعوأ
 ان لسو هيلع لإ لص هلثالو رنا امهنعهلل ا!ىخذر سايعنب أ نع يقييبلاو دما جرخ اوجهكا ءاش

 انرتن اول هيام ا لاقه فدع |نمنوتعايتي ام لوقت اشي رقنا دبات! غلب هترمت يف ناربطلا”رمللزت |
 ال لاقةماحاني ولا ىلع لخ دن نيح ا دغادحبص !مقرم نمانوسحو اهل نمانلك فان اروبظ نم |

 ا لكى حو اواوت ىتحاواك ا عاط اناللاأ أوطسي وهلاوم داوزأنم يلا اوعجا نكلواول هفت 1

 تلاق لءرلاب ممرماف دهحملا لد ىتحملسو هيلع هللا ىلص لبقا ع 3 يفمهنم دحأو |:
 ْ هنعهللأ ىب :رةريره يللا نعم جرخاو#«ءايللا فق ن ورفقي مها امأيشملاب نوضريام شي رق :

 | اناكاف انهت اود ربت انا تنذاولهقا لوسراي اولاقفةءاهعسانلاباصأ كوبت ةرغ موي ناكامللاق ا

 ا اييف : ملتلا ”عداومد اوزا لضفيمهعدا نكلو ربللا ل قتل امم نا هنا لوسراب رمح لاةفاتهداو

 ١ هن لباد معن ملسو هيلع ىلص هللا لوسر لاقف روث كلذيف مي نادنلا لعل ةكربلاب |
 ١١يجي ورع فكيرح ؟ اللا ى#يدةرذ بكي يأ ايلجرلا ل اهجثمم دأ ون !لففي اعدت

 ل ريلايملسوهيلعهتلا ىلسدنا لو.راعدفريسيء ي ةكالذ نم عطنلا ىلع حبتجا تح ةرسكب |:

 ا اولك اق دوام الا ءاعور ىلا يفاوكر تا ىتح اوذحاو متيعوأ يق اوذخ مللاق ا

 قلي ال ها الا دهش | 1و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لص مه تلصقو ]

 قييبلاو هحصم دوك اخو دعس نبأ هوحنب هجرحأو ٠ ةنلطأ نع يحج كلاش ريغدبعاموبهللا 1

 نيأو ميملوب 1و لعي ع 'وهيوحار لأ أد .رثحأو * هنعهللا ىخر يراصدالاةرمع يلا نع ميم ونأو

 | ةدزغ يف ملسو هيلعملنا ىلع هللا لوسر عمادجرب خل ظمأ هنعدللا يقر ب العا نيرم عع ركاع

 تدارأ . 2 نحو عايد مثومورلا ايلا جرخهلا كلل ١لوسراي تلقفدي دش عوجانباص امك ويت :

 ميت - اترزحل انت أيلفداز نمل لصف م دنع ناك نم سادلا نى دان ميت اوناورع ن ١ رايت هلا

 2 أاءدف هينج ىلا مسوديلع هلا ىلص هللا لو ءر سلجئاءاص نير رشعوأعيس هو دجوف هيأ ئاجأم :

 دقعي لجرلا لعج ىتح رئارغلاوبرث-ايفدوذخاف اويبتنتالو اوذخن ,.املااهما لاقت ةكرب لاب |
 ملسو هيلعمقا ىلديبلالاقف ل2رورزجي اوناك ٠١ وخدناو اوردص قح هيفذح أيفهصيق

 معنوي اجرخاو#راتلا ر حلل ا ماقوالا قع ديعامهيف ًايالهنالوسريفاوهنناالا هلاال نادهشا |:

 ىلا سو هيلعدشا ىلص هلال وسر جرخ لاق ه دج نع هيب نع سال اور مع نب ةزه-نب دم نع ْ

 ينال تايهو هيفام لقدق ن نعسأ ا ين ىلا ترظدف رفسلاك لذ يحنلا ىلعتسكو كوب ةوزغا]

 تمقف ىلا ريب تيهيتناف تغفو مثلا هب ذي ىلا تءضوف امادط ملسو هيلع هللا ىلص 1



 د + انهم ي اولا لاسلا هتك رتولين أ أرو لس وهيلعمشا ىلص تالوسرلاق يديد ارتذغافأ

 تنك لاق هنعهثاىهر ةي راسنب ض اب رعلانع رك اسع نباو ميعتوباو يدقاولا جرخ
 قحلاب كثعب ىذلاو لاقف ءاشع نمل هل اليل ةليل لاقف كوبعب مسو هيلع لصفث لور عم ا

 ةرقأا مقتفايارج ايارج اهيضفني بي بروما ذخاقاثيس دبع راى سعرظنا لاقانب رجاهضفن دقل
 تارقلا ىعهدي مضومتا هيفرغلا عضوف ةفصب اعدت تارق عيسهدي يف تب أر ىتح ناترقلاو
 يدي يناهاونو !دعامدعا هر نيسم واعي رات بصاف سفن ةتالثاتلك"امهثلا مساب او لكل اقو

 لالبايلاقف شاكر ميسلات ا ارغلا ا ذافاني دي اانسفروأتعي شف كل ذك ناعنصي يابحاصو ىرخالا
 | هدي عضوف تارقلاب ال الباعددغلا نم ناك ايداعيش اهنملهنالا دحااهنم لك ايال هناقاهسفرا
 لاقف ياك تارقلا اذاواني ديا اسفر ةرشعلاداوانعيش ىحانلك اف هنأ ممابولك لاق ع نهيلع
 نم ةئيدملا درب ىتحتارعلا هذه نادال دنميتسا يالا سو يس سن لوسد

 | ينب نملجر لاق لافيدقاولا نع ميعنوبا جرخاو*«نيكواي وهو ىلوفامال ع نهاطعافانرخآ
 لاقف تانساق مهعباسوهو هباهصأ نمرفن يثوهو كويتي لسو هيلعهثلا ىلص هللا لوسر تثجدعس

 طقالاو نعلاي نوجح* رت نم ايش جرحاه هل تينح نم جرحي لعج تامطن ط سو ادمعتطا لالي
 'أ اذه لك آل تنك ن اهللا لوسراي تلقفانعيش ىتحانلكافاولك سو هيلعهلنا ىلص هلا لو سر لاقف
 ١" هقكيارقب ارج نم جرخي لم ل الب اياصتمتا لاقف هلوحوفم ةرشعا|ذاف دغلا نم هتئج مت ىدحو
 ْ عضوف ني دم هتر رش هرثتف بار ابد ءاجاراتقاشش .رعلا يذ نم_فختالو جرخأأ لاقف ةضبق ةضبق
 دجا امىتحميعمتثك اوموقلا لك اهدنا مسأب اولك لاق ترق 8/1 ىلع هدي ملسو هيلعهللا ىلص يببلا

 داعو دشلا نم تودغ 2 ةدحاو5 قدم لكس أ ًانولاق "5 هب ءاج يذلا لغم عطنلا ىلع قب واكلشسدل

 هرئنف هنيعب بارما كل ذب هءاجخ ا:ممط |لاالب اي لاقف نيلجروا الجر لودي زياو ةرشعرفن

 دما جرخاو*ماياةث الث ثالذ لمفف بص يذلا لثم عفر تانلك فلا مسايلولكل اقوم دي عضوف

 ْ هلث' ىلص هللا لوسر ىلعاتمدق لاق هدع هاى ةرترق٠نب نامنلا نع قرط نم قييبلاو يناربطلاو ||
 الاي دتعام لاقف ممدوزرمجاي لاق هرمايانرم اف ةنيهجوةني زمنم لحر ةثايعب را سو هيلع ||

 | بك ار ةئامب رااهنم دوزتف كرابلا لمجلا لثمرق نمر دقاهيف ةيلءادل خفف موز لاقفر نمةلضف | |
 : جرخاو*ةرع . فران 5 وةرع مضوماهنم تدقفافاهيلا تفتلاف جرخ نمرخ ١ 1يف تكف لاق ا

 ١" ةئايعب را يف لسو هيلع لص هللا لوسراديتا لاق دعس نب نيكد نع ميعنوباويناربطلاودمحا | ١

 جمال يدع اس لوسرايلا فو هع معيش اف يهذارمعاي لاقف ماعطلا هل ًاسن بكار

 قتحرمع قلطناف ةعاطوامعءرمع اقف عطاو عج اركب وبالاقفيلايعتاتقيامرق نما



 كك دعا

 هب اهعضأ ضعبل تاقف ةباصعب هنطب يصع دقوم مدح هياصصأ عم اسااج هت دجوفاموي

 !ىلص هللا لوسرات« 8-3 ارقو زعخ نمرسك يي دنع عن تلاق ءيت نم لع لاقف يما ىلع ا
 يرق رقه سن اي بهذا ةح”وب أيل لاقت متعلق دحاب هعم*اج ناوماتمرش أ هدحو سو ةيلع

 ةيكع < قع ماتاذ تح عبتا متهياحصأ ق ارفتي ىح هعدف ماقاذاف لسوهيأ عدل اىلصهشال اوسر

 ماولاعت ءال وهاي هباحصال لاق كوع دي يبان ١ تلقا كلذ تلعمم كوعدي ىلا لقف هباب ْ

 كك اج دقو هباعصأ اعدخيإ تلقيذلا ملسو هيلع ىلص هنا لو برل تلق دقءاتب اي تا ف هب ءاع

 ١" نم عبشي امي دنع نكيجل وك دحو كوعدي اسنان ! راامناهشا لوسراي لاقو ةعلطوب ا جرشن مهب |
 أف أنب رقهموب رقع ددعاماوعمجا بل اقن لخ دف ك ددعاوف كرابيس هللا نافل زددالاقفىرإ ا

 لخدي ىلاقف ةكربلاب هيك ملسو هيلع هللا ىلص اءدفابريصح ىلعم انمعشرتو زيخ نم اندنع ناك ا

 هعباص نيب نماولك اه هللا اوع“واولك ل اقف ماعطلا قوف هفك لم ةياث هيلع تا واف ةيناتكيلع |
 مهلك الجر 2: رواق هيلع لخ د ىتحمر اكللذ لازاف ةيبات هيلع لسداد !يلرع !متاوعبش تح

 بكاقنددي عاد مانعيل ىتحانلك افاولك لاقف ةحلل ةعطاباو يم ااعدو يتاعدمت عيش تح لكأي

 امتاقل نولك ًايمسبتي اريلاالول يعا وشمل اىلاب تلاق هيتم دق نيح كماعط نما ذهن أملس مئاي

 دقل مياس مال ة ولك وبالاك لا 3هدعهلا | ىهر سأ نعناةيشلا جرح او# يد اةماعط نم صقن 1

 معن تلاق ءيش نم ك دنع له و ول اهيف فرعاانيعض مل و هيلعهللا ىلصهنثا لو هر توص تن | أ

 تلق ةعلطوب 'كالسر اقف ملسو هيلع ىلص هنأ لوسر ىلا ”تبهذتريعش نماصارقا تجر حاف |
 هللا لص هلا لوسر ءاحدق ملسمأاي ةيلط وبا لاق“ هتريحأتد ةعاطاب ا تنش اوموق دعم ,١لاقف معن ا

 هللأ ىلص هللا لوسر لحدف ملعا هلوسر وهنا تلاق ميمعطن امان دع سيلو سانلاو مله يلع ا

 اهل ةكع هيلءترصعو تففدي رماف زبخلاك لذي تتاف ميل سما ايدك دنعام يلح لاقف لسو هيلع
 اولك افمل نذافد ةرشمل نذثا لاق لوقينا ءاشاملسو هيلعمقلا ىلصدتلا لوسر هيف لاق م هتمد آف 0

 لك ىتحو ةرشعل نذئا لاق ٌحاوعبش ىتحاولكاف مل ن ذأ ةرشعل نذ !لاقما وجر دم محأ اوعبش وح

 ماهشب فو قرط دعم سوس أو .نوناتواالجد رنوعيس موقلاواوعبشو مهلك موقلا

 هلأ

 لسومبلع هلالسهلا ل لوسر ث سجس تكج لاق هنع دش شر ىلا ع ا

 ل تدق هتربخاف ةملط يباىلا تيهذم عوملا نم اولاقهنطب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بصع

 هلل

 نمع

 30 تلخ دف يدي لسرأانتيب نمانون هاذا َقح هباهصاب ليقامتاهدتف يديي ا

ٍ 
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 تكييييسسسل ل يد . غ3

 يبنلا جوزتامل لاق دنع هللا ىضر سنا نع 5 اسعنبأو يعنوبأ جرخلاو#ةكربلا هيف نع مهلا

 عمبص السوهيلعشا ىلص يبنلا ثنا سناأي يىعايفتلاق شع تنب بني زمسو هيلءهشأ ىلص

 /| ىلا اذهي_بهذاتلاقفاسح هل تعش دم ردقارقوةكفلا شات لف ءادغمل حيا ىراالواسورع

 || بهذأ متييلا ةيحان يف يت هعض لاه ة راج نمروت يثهب هتيتافدت ١و ُ ءاو سو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر

 قيرطلايف هتب أ أر_: رو دجيملا ل رهايل عدا حهباعصأ نم ءارغنوايلعو ناتعور معو كباب أيل يلع داف

 || تييلا الادماىتحممتوعدف سانلا نموعد'نايفرم ًايامةرّثكَن نموماعطلاةلة نم بجعل تلم |

 اولمجن مفتريووب 5 لمجت عباصا ةناان هيف س.ةفروتلابتشغ يقل ك اذه ساي لاق متةرح و ٍ

 بني ز مادق همض_لاقدب تكجاموحروتلا يف يقب نوعمجا اوغرفاذا ىتح نوجرحي ونودختي |
 أ يفاريطلا 7 .ار#نيعيسو نيدت لاق اولك 1 نيدلا ناكىرت م سنال تلققتب ,اثلاق |

 لاق دنع للاى هر مق ءالانيدلت اونعةببتق يلا نين محرلا دبع قي رط نمرك ًاسينب ءاوميعنوباو
 هتبب ذة تغتلاف عوملا نيكي و هيلعملا ىلص يبنلا ىلا الجر نور شع مو ةفصلا باعتصا ينتعب

 هيلع ..ص متاقيق د أتف ”تسفهب ىلاذ نبل نم ءيشو رسكو ا ةرسك (دهه مناولاف « يبت نم .لهلاقف ا

 ةرشع ملحو كباهعتا _: رمةرتعي ا ”عوا دلت اواي لاقم دي رثل اك هلعج يح هديب هلبج متنبللا

 ةكرتلا نأ> اهسسأر اوقعاو اهيلاوح نمدنلا مسباواكب مسوهيلع ها ىلص هلا لو سر لاقق تلععف
 ا ءاجواوبهذ# اعيشأ ولم تح ميعب اصا 35 نولك اي مست أ ارو دقاجساواهقوف نمايهتأت 1

 تقوتاذف اهيف ناواريتنا تو اعيشا 'ولق يح اهتماولك اعنيلوال الل لاقا] خم مل .! لاقف نورح آلا

 | عقسالا نبةلثاونعنابح نب ناملس قي را راح نم ميعن وب اويل !ربطلا هوحن جرحا مت ًاراخلابجمتم

 هللا لصد تلوسرملابهذادللا اواياولاقف عوملا يباصح ا اكشف ةفصلا ب ياعم ا نم تنك ظفلب

 ينم دنع لهةشن اءاي لاقت عوج ! نوكشي احسان !تاقم هتيتافال طتساف لسوديلع |
 ديرتلا جيلصي لعج ع ةيوصلا ي ريل خراف فص! اعدو هيتاه لاقردخ تاتفالا يددعام تن لاق

 لاقف مهب تنجم تنهش كباعصا م ةرشعن ؟ى "ىف بهذأ لاقوةنصعلات ناعم /ىحوب مرهم هيدي

 أوعبش تح اولك اماهالعا نمردل ةكربلا ناهاح العا نماو ذخ ًأتالواهيلاوح نم هللا مسباوذخ
 "”ىج لاقوت داعم ىتح وب رت يصوم د نا لصد ” لعج أوي « .تراكام لثم ةعفصلا يفواوماق مث 9

 لاق ةرشع معن تلق دحا يتب لهملسو هيلعهّلا للص لاقت كلذ لثم اولعفف كباهحص ا نمةرشعب

 «#«ةشئاعملا اهب بهذا لاقناك ام لغم ةهفصل يف يقب واومأق اوعبش ىتحاولك اف مهب ىج

 انقا لاقدنعهّذا ىضر عقلا نب ةلئاو نع كلامي انب رج ا رلم نمد حصص الا جرخاو

 .ةةيراجلاتلاق“ يش رم لهلاقف هتريخاف ةلسو هيلع هللا لص يبنلا تيتاف معطنول مايا ةثالث |[



 قح انك افمهتوعدذ ةرشع عدا بهذا لاقو هديب زيلخا تف ماهباعدف نعم نم , ةلتك و تفيطر |[

 ةرشع . ليتر مكلؤ دعباءددنا ارك ذوةر شعيل عدا لاق متادعب اصاب اهيفانططح ات اكقانردص |
 يلا ءاجتلاقاهنع هللا يةدرزيدمؤملا ما ةيفص نع يف اربطلا جرح او « الل صفاوأ ضف لاقو ةرشع

 هع ّ لاقنيحط هادم الاال تلق عئاج يفاف ءيشك ددع ةلاقتاموي مل -وهيلعمقلا ىلص |

 ردقلا يديتفاح رصعف ليلقالا هيف سل يغلاعد# جمصت دقت لقف هتجتناو ردقلا يف هتلعجت ا
 5 ا

ْ 

 ُ نه بش ىتح نلك اذ نهتوعدف دج الذم ن دج نونا عا يفاف كنت او يعداهنثأ مسب لاقع عضوو

 دما جرخاو*مهنعلشفو اوعيش قحاولك اف لجر ءاجم لخ دفرمت ءاج متلخدف

 ارعأ ملسو هيلع هلثأ ىلص يبنلا فاض لاق هنعدلا ىفرةريرهيلا نعيقبيبلاو رازلاو دهزلا يف :

 !( لاقواءدواهيلع هدي عضوو ءازجا اهتففاح ذخ اف رجح يف تسيب ةرسكآل ادي ماذائِيس هنم بلطف ١

 «ملعاص لجرا كنا لوي وهيل ارظني لا رعالا لمة لصف تاضفو عيش ىتح يب ارعالا لكلا ْ
 | نسةرع# دةر 2ءميعتوإ و هوحصت و يقييبلاوك احلا اويذمرتلاوةيشلا نياو يمرادل !اجرخا

 ريظلا ىلأ اهوبقاعتف ماعطابيفةعصقي ىلا ملسوهيلعهللا للص هل | لوسرنا دعا ىو بدنج ١

 انبه_هرءالادع دعت ناك ام لاق ده تناك لهةرعس لجر لاقف نورغ رس : ًادعقي وموق موقي ةوداغم هم '

 ا يبناث تعتص لاق هع هنا ىضر بوبا ىلا نع ميعنوباوايفاربطلاو يتئيبلا جرحا و ءامسأ اا ىلار اشاو ش

 مس هيلع هللا ىلح يبنلا لاقف هبام تيتاف امهيفكيامر دقو بجبال واماماع ملسو هيلع هللا ىلص
 ا يك اكقءدب زا ء يشي ددعأمتلقو ”يلع كاذ قثفراصنالا فارش نم نين م الث يل عدافبهذأ 1

 | اولك اف ارهعطلاقفائاخ مهتوعدفراصنالا فارشا ا عواف بهذا لاقف تلداذت

 نم لكان 1ىلا نيتس يل ”عدالاقمتا اوحر هنأ ليقدوعيأب وهللأ لوسرةنااو دهش ماوردص ىتح

 ىضر ركب يلا نب نهرا اهبع نع يراذهلا جرخاو «راصنالا نه الجر نونامتو ةئامكل ذهماعط '

 | اذاف مامط متمدحا عمل ه_لاقعةئامو نيثالث لسو هيلعهّلث ا ىلص يبنلا مهانك لاقام تعدللا ْ
 ا تصعتصف اهب سافةأش تم ىرتشاف مقوسي نهب لجر ءاج مث نجع هوحضوا ماعط نم حاص لجر عم 1

 ا|ادقوالا ةئامونيث الثلان مامهتلأ ماولاةىوشي نانطبلا داوسب لسوهيلع ها ىلص هلا لوسررما او

 هل ايخايئاغ ناك ناو ءماطعأ ادا اهتطيداوس نم .و هيلع هلثا ىلص هللا .لوسرول تح :

 جرخ او*ريعيلا لعانلمخ نيتعصقلا يف لضفوانعيشو نوعمج !اهتمانلك اذ نيتعصق | منم لعجو لاق

 ا تي رتشاف تدصاف تس لاف تعصف ءاشع ريغبةليل انتب لاقهنع هلا! ىضر لع * رعدعس نبأ ا

 هتوعدفيلا تين اول تلاق تغرفالف تخبطو تزبط ةمطاف هب ثيتا ِ مردب اًكواماعط |

 هللا لوسراي تلقفاميجض عوملا نم ايذوع !لوقي وهو سو هيل هللا ىلص هللا لوسر ىلا تئخ ٍ
 0سم سب ل لل سس اح همس طمس عا دس هام لص هما حب سم جم تع
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 ةصفخل يرغأ لاق ْعةفصص يتفرغ ةشئامل يفرغا لاقف روفت ردقلاو هاج بف ماعط اندنع

 ا لاقف تفرغن كجوزو ينال يفرغأ #لاق حست أن عيب تفرغ ىتح ةفعم يف تفرفف

 نياودع نبا جرخاو#هنا ءاشاماهنمانلك اد ضيفتل اهناو ردقلا تعفرمت تفرن يلكت يفرغا
 | لسوهيلعمتلا ىلص هللا لوسر جرخ لاقهتعهّللا يفرةري  رهيللا نعميعبوب اويف أرب اريطلاو ةينشيلا

 ١ || هدي عضوو دم ردق هناخأ ريعشن م حينصأب يف ةفحت أدل مضوف مهتوعدم ةفصلا لها ىل ”عدأ ل اقف

 !| انيديا انعفر منيباتلا ىلا ريعبسلانيب اماكو ادع تاماهنم ان تصافمللا مباوذخ لاقواهيلع
 / ن ءنسح دنس طسوالا يواربالاجرخ او *عباصالا رتا اهيفنأالا تعضونيحاباتم يو
 0 ا ىلم ها لوسرىلا بهذات اقوا ءاعلح يم آتعنم لاقا ينع هللا يب ةرهللاديعنب رباج

 ا ةرشع اولح دا لاةفالجر نوس- هعمماقفا يرق هياهسال لاق هتررافت تنج هعداف سو هيلع

 : , لاق هع هللا ىحر بميهمص نع ميعنوبأ جز محاو# ناك اع وح ل فوواو عيش ىتح اولك اهةرشع

 | الف هلأ يح تف هبا 1 رم رقت يق وهو هتيتاف اماعط ا سو هيلع هللا ىلص هال وسر تعنص

 | لاقفديلات تأموا يلا رطنارلد يف كم تقو تكسمال تلق ءال وهو لاقف هيلات موا "يملا رظن

 ا جرخاو# منع لسفواولك افشل ا هعسنص ريسي < يشناكاف اورعن تلقفأت الت وانيترع'ال وهو

 || ل: رع ةميلج نب هلئادبعل سس انعن لا دي عنب ةللس يأ قي راح نم يعدو اودع .نياودجحأ

 ا ىتح هفيصب لحر لك ب لقمل لاق نافيضلامقحأ اذا ود هيلعدنلا لصيتلا ناكل اق هيبا
 أ عم لحد ل م5 بلقع | ملسو هيلعمشلا ىلص لاقع ريث نافيض دعا لا يي عمتجا ةليلنأك اذأ

 ا منتلاق ءيش لن“ . لمت اعأيلاقم ملسوديلعمقنا ىلص يلا مم بقنا نمئانأ ت تكف هسيلج
 مث ااقيش ملسو هيلع هللا ىلص يبلا اهنم نك د ةميعق يف ايقاف كراطدال اهتددعا ت تكة سياوح
 بارش _:رىمل علاق َتاهيلا رطن امهلناو تح ا تمانل تضاف ولك هللا 5 لاق مانيلا اهمدق

 ىتح ا رشفاوب 2 رشاهقا مس لاق متائيش' ممانب رشم أمات ءاجث كاراطملاهتودعا ةئنمأ ةعدمل تلاقف

 0 جو مهسوباهجرحاو ”اهلارظتاماو ا
 || تقطناوديلحر لجل ءزجس بهذي |جرلا لمج إو هيلع هنلأ ىلص يبنلا مهبرمام ةفصلا لها
 متاهلكاف ةسيحي تءاجنل اني ماع ةشئاعاي لاق لو هياوهللا ىلص يبلا عمقلطنا نو يف انا

 | حدقب تاغ انيقسا ةقئاعاب مسوديلع هللا ىلص لا ماناكحاف ةاطقلا لتم ةسيتءاج

1 

 م مانا ملسوهياع هلل ىلص يونلان نعمت قر رباج نعلمي وبا جرح او*اتب رشف نبل نم ريغص

 ره جرخ الفال تلاق* يش ك دمع له ةينباي لاقفةمكاف قاف هيلعكاذ قشىقح معطي ملامايأ

 يبلا ىلا تلسراو اهلع تلسراو اهيلع تطغو ةنغج يف اهتعضوف مل ةمطقونيفيغ مغرب ةراج هيلا تشعب أاهددع

 ا
1 
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 | نع فشكف ت تتاف " يله لاق كل هن بخت «يشب هللا ف ادق تلااقفاهيلا عجرف سو هيلع هللا ىلص |
 هلا لص ىبنلا لاقف هذا نم ةكرب اهنا تفرعو تعيباهيلا ترظن لفاجل ازيخ ولم يهاذاف ةشفجلا |
 باسح ديب أ ءاشي نم قزري ,هللأ نأ هلأ دنع. ندموهرتسأ ايتلاق ةينباياذهكل نيا |نمل هوديلع أ

 | اهتاف ليئارسأ ىنب ءاسأ ةديس ةهييش ةيدباي كاعج هيسذلا هثدجلا ملسو هيلعهلذا ىلص لاقف :

 باسل ريب هاي نم قزر يه ن ناهّتلادنع نموه تلاق دنع تاثيث ١ اهتذر اذا تناك

 ا ا 3 ا عيجونيسحو نسحو ةمه افو يلعووه لك م ”يلعلامل- وهيلعهلا ىلد هللا لوسر ثعبف ْ
1 

 1 اريل ىلا اي يتيقبب ثقعب وةيقملا تثيقب و ,أوهيش تح اعي جم هتيب ل اهأو اومل وهيلعهللا ىلص يبا |

 ٍإ ٌُّث دياي تثنب ءايسأ رماعما نعددعس ربأ اجرخ اوجا ريش 5 اريحوةكرب ؛اهيفهللا ل امهجوأ

 يلزام تل برغملا اندجحسم ةيس سو هيلع هللا ىلص هلالوسرتي ار تلاق امهتعهّلاىضر أ ا
 نيذلا هباحخاو وح لكام هللا مس اولك دب اصصال لاقف شعت يباو يباب تاقف ةفعراو قرب هتشخل ا

 ةماعو هقرعتي مقرعلا ضعب تي اراودب ى لفن يذلا وقرادلا لها نمرضح نأك ن امو ةعم اذا

 معللا قرعلا ٠ ءةكر ربلا هاجر ن يملا يب هتم برشنو ضي رملاهنم يقناكتدبي وطود هدقبحشلا
 نب دلاخ ثيدح نم تبيبلا جوخاو#*اهس أرعطقي دابلغسان م زرت ة يرق بحشلاو هعظعب |
 يبلادب رقةنار ملا ةيحانم لزني ناكوأبش ع هلثأ ىضرنينم ولام اةحدخ يا نب أوهو ىزعلا ديع ١ ا

 | ميذيا اريثك دلاخ لايع ناكو ودل هنم ةفايضابلك أي واهحذيل ةاشداطعافةرم ملسوهيلعلا ىلص |
 ظ ةاشلا كلت فتم سو هيلع هللا ىلصيبنلا لك افمهترثكل ا طعاطع مهيفكت الذمه اجالذاشلا [

 كللذ تذخاف فرصا مث بحت 2 يف يددع ءام نم برش الجر _'روعب راموقلا نأو زيخلأ ْ
1 

 أ

 ا

 لينال كد اولضفاواولك اهلا كلذ راق ةكربلاب هلاعوودلاط واد فا علضول مجو ١
 ىلا تدعي ةءب لاق هتعهلثأ ىضرا دلا نا ظنلب دوعسم نبا نعيفاريطلا هجرخاو#هءاعدةكرب و |

 مسو هي اعلا ىلص هللا بوسرميهلا درف ةجاح يف تيه ذم ةاش سو هيلعمملا ىلع هللا لوسر ظ

 | ملسو هيلعمتا ىلص يبلاانيلاهدر تل اق مهلا ١ هام ساشح ما اي تاقف محلا ذاف تعجرفاهرطش 'ئ

 تعط دق مهلك و مهراوسا ذه ت لاق كالايع هتيم تال كلل امتلق هيلا اهب تشعب يتلا ةاشلا نم |
 | نع نسح دنس طسوالا يفيفاربطلا جرح او# مه رع الو الثلاونيتاشلا نوح ذي دقاوناكو |

 ماعطلا اول قف ل زنملا ىلا قلطنا لاقف لسو هيلعهنثإ لص ينلايناعد لاق هدعهلا !ىض .رةريرهيلا |
 يسفن يف تاقف جملا لها عوا يل لاقفاهب هعيتاف رق ةديصعأ بيف ةفيصص ينوطعاف م دنع يذلا ا

 هللا أ ىلص يبلا عشوف وممصج أف بموعد ةيصمملا نم يف ليولاوماعطلاةلق نم ىرا امميللي ولا

 !اولك لاقو اهيحاوأ زم واهيف هعباصا وهيلع



 3 او*لسو هيلع 0 يبنلا عباصا را( ا اهيفنأ مخك يقاذافايتسفرو |
 عوبلا اللا ينجرخي | مل ريسلا ىلايتدن ءاموي تجرح لاقهعمثا ىضرةريرهيلا نعدع نبا |

 أ| اعدق هانريسأم ملسودب عشا ىلعهشا لوسر لعادل + دف عوجلا ال انج رخسا اهاوااقأرثن تدجوف

 اهناف ءاملا نها يلعاوب شاو نيترقلانيتاه اوك لاقفنيترقانم .لجر لكى ط ءافرق هيف قبطب |!

 || ةريرهييجلا نعةيلاعلا يلا قي رطنم يعنوناو يقييبلاو دع نبا جرحاو »اذه موي مناي نهتم |
 أ ةكربلاب تنمي عدات اقف تارثب م وهيلع هللا ىللصا لودر تيتالاق هنعهللا يضر
 أ نهتم ذحأت _:راتورا !ذاف كل دوز م يف نول هجاف نه ذح لاق متةكربلاب نويه اعدت نهضبقف

 | ظفلو هللا لييهسيف اقس واذكوا ذكر قا ' كلذ نم تلمح لاقارتت نهرتنتال و ذغن ك دي سدأف

 | ناع لتق موي نأ 5 قح وقح يف ناكوبعط اوهنملك [تنكودهللا ليس يف لحاوردعس نبأ

 | ىلاق هنعهللا ىمرةريرهيلا نعني روس سبا قي رلح نم مييعنوب او ىقييبلا جرح او #*بهذف عقوف
 1 كاددتع ةريرحأبا اي لاقن ماعطلا نم زوعمهباصاف ةوزغ يف سو هينءعدنل لص هلا لوسر ناك

 ا عطنلاب تئش امان تأاه_لاقو دورأاب تنك هن * ىجلاق ي دورم يف ركن م ءيش تلق ءيش

 ا لك عي لعشجل هللا مس لأق ترق نور تعو ىدعا وه اذاهرغأ | ىلع ضبقفه دي لخ داف هعطسف

 ْ اوعيش ىح اوكأف 0 وان اف هدا لاقف هعمل اذكعهب لاقك رثا ىلعىلا ىتح ىعمت وةرك

 | ىساوثك افدياحعجاواءالف حدا لاق اوجرحواوعيشواولك افهباخ# اوان الو عدا لاق اور حو
 يف هدلذ داو هدخاقر 2 ىلدفو تاك اولك اف تدعقندعقا ل لاقةدرت لذفو اوجرحو اوعيش

 ( يديتلخ د اال ارقدي رادتكأ# ًانكتالوذخ كدي ل لح داناثيتتدرأ اذايل لاقو دوزألا

 || * بهذف نائعنمز يف عقوف ىلحر فلحاقاعمناكو هلا ليبس يفق ونيس هنم تذخاف
 تاللثب تبصا لاقهنعهللا يذرةريرهيلا نعروصت هيلا قي رطنم ميعنوب أو يقبيبلا جرحاو

 ا أ.و اولاقدورملاو ناثع لتقو سو هيلعهتلا ىلص يبنلا توم «نيلثت بصاملمالسالا يف بئاصم

 دوزميف رم تلق ءيش كعم أ ةريرهاب ا اي لاقف رفس يف سو هياع هنأ ىلص يملا عم ءاك لاق دوزملا
 اوكاف ٌةرشع توعدف ةرشع ٌ هع عدا لاق تهيفاعدف هسفب تيتادار دمه تجرحاف هب لاقف

 ةريرهاب! أي د لسو هياعمللا ىلص لاقو دوزملار قت نميقب ودلكش يللا لك | تح كالذك ما وعيش قح
 ا ملسو هيلا ىلص يبنلا ةايح هنم تلكاف هئفكت الوديف ك دي لخد ًافائيش هدمذخ اننا !تدرااذا |[

 ا راك هنم ت تاك عر يخاالا دوزملا ب بوتناف يتبي يفام بسهتنا ناّئع لتقايلف ناعورمج وركب باو |
 : هللا ىلص هللا لوسرتامتلاق اهنع للا يضر ةشئاع_:رعزنراخيتلا جرحاو* سو يتئام نم

 ا + ىنفق هتاكف يلع لاط قح هتيم تلك اف ؛ يلفرو , ف ريع نم راعشالا يتب يف قبامو سو هيلع :



 .وةيلعمتا لص ىبلا قا: ىبلاقا الجر نا هنعدلا ىغر رياج_:رعرازبلاو يقببلاو لم جرخأو
 | قاقهلاكىح ءافيض نمودت ارماودتم لك أي لجرلا لازاريعش قسو راعش همعطاف همعطتسي
 وع  يقيبلاو كاملا جرخاو*كيب اقلو هن. تاكحال هلكت ملول لاقق لو هيلعمألا ىلص يبللا
 ةيسلسوهيلعمتا ىلص هلا لوس ناعم ا هنا هيعمل ى در باطعملا ديعنب ترامس انب لفون |

 || هاتدجوف هالك متةتسفصت هيمايمعطف لاق ريعت 1 رماعاص نيتالت هيلا مفدف جي جوزتلا

 ( تلال هلكت مول اف و هينا سل لوول كاذ توك ءاسناا < ْ
 ١ دنع نحتاهقيب لاق هنعهللأ ىب در قوايبأ نبهللادبع نع رازبلاو دما جرح او* تش ءامهنم ا

 | هل ماوةجت هلكحاو او يعي مالغط لوسراي تنايلآب لاقف م الغماتاذ ! سو هيلع هلا ىلع ىبنلا ا

 أ انت ًامانلحا ىلا قطن سو هيلعهنلا ىلص يبن :لاهل _لاقههددعام هلاك معلا انوعط اةلمرا |
 يبلا راشاف سوه عشا ىلع ب لا تكي اهبهضوفةرق نب رشعو ةدحاوب قاف م دنع تدجو ْ

 ١ كمالاعب وكل اعيسمالغاي لاق تةكربلاب وعدي هنأ ىرن نو ديم ىلا فكي سو هيلع ىلص |!
 هللا ييذر رباجن عيبعشلا قي رط اح نميراذلا جرح اود«:ىرحأب دغتو رع شعتف كتحال اعيسو ا

 تاق لهاا دأ دج _فحالث اريغك انيد هيلع كرتو تانب تس كرتودحا موي دهشت ءادابآناهنع ||
 ءاسوفلا لاري نأ بحأ اناف اريمك انيدديلع كرتو دهشتسا يدلاو نا تطعدق ها لوسراي
 تأ 0 ا لوح .فاطق هتوعدم تاعفف ةيحان ىلع رت لكر دييف بهذا لاق ا

 راناو يدلاو ةناما هللا ىدا ىتحمط ليكي لازاق كباصصا عدا لاق هيلع ساجم
 ا ىتح اهلك ردايبلا هاو مل ةرث يثاوحا ىلا عجر ١ الويدلاو ةناماىعدؤأا لتئراا

 ا ةرغ هنم صقني مهن اكسو هيلعمللا ىلص هللا_لوسرهيلعيذلارديبلاىلا

 || هيلع كرتو يفوت هابأ تر ادنع هللا ىفررباج نع ناسيكّنب بهو قي رط نمناخيشلا

 ا نايل وهيلعمّللا لص هللا لو سررب اج لكم لاقرب اج هرظنتساف دوهيلا رم لجرلاةسونيث الث
 ْ ىف لسو هيلعمش أ لي هللا لور لخ دف لاف هل يذلاب هلخضرق ذخ أيل يدوبملا ملكق هيلا عفشي

 3 نيثالث هافو اف ذل وهيل علنا ىلص هللا لوسر عجرامدعب دجن هل يذلا هكو فهل دجرباجاي لاق تاهيف

 ا هللا ىلص هللا لوسراهيف ىشم نيح تاع د قل لاقفرمعرباجريخ افاق سور شع ةعبسدل تاضفواقسو

 | نيذلا ءامرغلارئا سي كلذ نافلوالا فلاخيال اذهقييبلالاق ٠ انيفهثلا نكرابيل ملسو هيلع

 0 يلاطو ممدعب مأتا يدلأ يدوييلايفاذهو مافواىتح ملسو هيل هللا ىلص يبنلارسغح والو أ اورضح

 قيرط نمو احلا جرحاو* هئافياو تالذفلا ىلع يقبام دج لسو هيلع هللا لص يبلا رءافهنيدب

 نايف أ رمال تلق هيفو ثيدملارك ذفاتيد كك رئافا لمقال لاقددعملا ىذررباج ضرعرخ ١



 أ
 ا

 افانع تجب ذفماقفدل تش تضشرفو و لخدفرابنلا ف صن مويلااتشيجي ملسو هيلعهفا ىلص هللا لوسر

 قىتحاولك اهاولخ.دف هعمنيذلا هي راوح اعدبمركبأب يل عدا لاقمهي دي نيباهتعضو ظقيعسأ الف
 جرح _بلاق ءاجر يف !نعرك اسعنباو مييعنوب اويفاريطلا جرخلا و»*ريتُم 5ك مخ اهم لضفواوعيش

 هللا ىلص يبلا لاقف هيقسي وهأذاتراصالا ضعبلاط؟ اح لخ دىتح سو هيما ىلسدل لوسر

 | ةئاميل لمجت لاق كلذ طاف هيور' نادهج ايفا لاق كطئاح تي هر'ن ايل لمجتامملسو هيلع |
 : ناتباقو كلا ولدلا وهو برغل مل -و هيلعهنلا ىلص هنئا لوسرذحاف مع لاق 026 ورأ ايأنأو هر ا

 / هياوعصأ ووهابلكاف رت ةئام لسو هيلءدللا ص هللا لوسرذخأو يحئاح قرغ ل اجر ا لاققمادرا

 لاق هنعهلل ىفرةر رهيجلأ ع نع يقبيبلا جرح اوجيديماهخحاأ5 5 ةرغذ :امهيلع درم اوعبت ىج

 هللا ىل هللا لوسرملا اييصتن نم بملطت تليقاف 9 تلساكيرشمااه لاقي سود نمَةأ رع اتناك

 ءام يئاقس لاما ىتح يفر ظتساف تلاق كلبصصا انافىلاعت لاش دوييلا رمالجر تقلف ملسو هيلع ا

 | هترفس عضوو يدوييلا لزفاوسم!ىتح اوراسفاضيأهتجوز هعمو هعمتقلطناف ءاميعملاق |
 ىتح ليس نا عيطتس الو ىثطع يفاف يقسا تلاق ءاشملا ىلا يلا هت كلي رشم اي لاقو ىشعتف ا

 هتلقعم اهريعب ىلا تل ةامادبا دوهت'ال هللاو تلاق ي دوهتتىتح ةرطق كبقسأ ال لاق سرشأ
 تراظاف يسأر تعفرف يندبج ىلع مقودقول ددربالا ينظقي اف تلاق هعكر لءاهسأر تهضوو |

 لتبأ ىتح ياس ىلع صن متي وو ىقح تب رشف لاسعلا نه ىلحاو نبلل!نءاضايب ىشا ءامىلا
 لاقف يدوبيلا ءاج تحبصأ اذه ءامسلاي يمىراوت ىتسراظنأاناو يدينيب عفر حد لمت
 يلعدنلا لزادقتل هللأو من تلق كيرلع اهنا ملزنا ني انملاقهش ايناس دفهقاو ,تلق كيرش مااي

 هللا ىلص هللا لودي تاخد وح تبق ءسسلا اع كداونقتح يديني عم ءامسلا نم
 ةكعاوعم ناكواوليكتالواولك لاقواعاص نيث الغبار ماوا دي زايجوزف اهسسفن هل تبهوف لسو هيلع |

 هلى هن الوسر ةكملا ءذ#ىفلب ا ةيراج تلاقم عسو هيلع لس هل لوسرل ةيددح نعم
 اه وك ونال واحوقل عمل | وهي ءهننا ىلص هللا لو سرامل لاقواعوغرداهو ذخافاهب تقلطناف سو هيلع
 ناكر !سبيل اةنالفاب تلاقف انعس ًاولمم اهيلا ترظنف كير شما تلخ دع اهناكم يف اهوقلعف

 تبقا تاقاك اهب تقلطبا هاو دق تلاقلسو هيلع هللا ىلم هلا لوس ةكملا »ذب يقلطنت
 ياكم اا زكرتلارقع لا ملسو هيلعهنلا ىلص هنكلو ءيشاهنم رطقي اماهنوصا اهب
 ىخركيرش مان عرباج نع ريب زلا يلا قي رط نم دعس نبا جرخاو# تيتف ىتحاهنم اولكاف
 تاكا ايس بلال ميل لص هنا لوسرلانمساهيف يدهم ةكعاه دنع تناكاهنااهنع
 تبعذ مماديح هنماولكاف مهل تيبصف تلاق ليسن ياذا. رظتل ةكملا ىلا تماقف نكي مفانعسموي |



 موا كنا اما هيتيبصال_لاقف لسو هيلع ىلص هنا لوسو تناع ينفخ هلك هتبصف يتب امرظنت !5

 يدهتت ناك اهتعدللا ىضرشكللامما نأ هنع ها ىمررب اج نع لسم جرح او*انامز كل ماقل هيبصت أ

 ىلإ دمعتف :يشم دنع سيلو مدالا نول اسيداهونب اهي ًايفانعسامل كعوم لسوهيل عملنا لص يبنلا |

 | اهيترصعالاقف لو هياءش الص ىلا تتاف هتريسع ىتحاهتيب مدااهل يقي لازاقاتعمابيف دجتف ةكسلا |!

 يفارب هلاو ةييشيلا لسا جرخاوهامناقلاز اماهيتكرتول لسوهيلع هللا ىلصلاقمسنتلاق |
 تءاجايمأ اهنعشا و هر ةيرامتالا كلاعما مانعدت ”فح لجر نع ةدعج نب يبكي م نع ميسوبأو ُ

 ةًأوام يهاذاف تعج هاهاطعا ماهر صم الالب ءافلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا نعم ةكعب |
 يقبيبلاو يفاربطلا جرحاودتاهيأوت كلل هلا لمع ةكرب هذه لاقه سو هيلع هلا ىلص يبنلا تردساد ا
 هللا ىلع يبنل اىلأ هتي هاو ةكع ي هتلمخل ادعم تيلس تاق اهنعهللا ىخرةي زهبلا سي وامانع 0

 اهيلعا_هودرفابتكع اهيلعاودر لاق حةكرشلابامدو هيفضأو ال اليلق ةكملا يف ك ارتو د بقع سو هيلع أ

 هنعدلا ! صر سن !نعرك اسعنبا و ميعتول أوين اريطلاو ىلعي وباجرح او*«ناكامةيوا همو ليعرم ها

 اهغرفاف ٍلسو هيلعملا ىل<ىبتلا ىلا هب تسر اوةكع يانعساهتا داش م تعدت يلس ما هما نأ 1

 هلأ ىلص ىبنلا ىلا ت ءاجئاتعمرطقت ةئاتم ةكملا ت ًارههياسء ات ءايفدتولعكملا تقاس اهدرو |
 تف كلاق يعط ولك هيف تمعطل كيمعطا هللا ناك نأ نيت 1لاقف هتربخاف مسوهيلعا

 6-0 يلعرا دفةليلا ذه ىلعو ةليلأ كه ىلع هباتصا ىلعرودي لسو هيلعهّللا ىلص هل لوسر مامط 0

 هللا لوسرأب تلاقف حارس لو ت ءااولبقيإ لسو هيلءدنلا ىلس يتلا نات تسعافف انيمو ًاولم شو

 انعم لك ًاتلفاملاواوقفاويهذا سو هلءهللا ىلص لاقفدا بيهتسادق هن ااسملك أتل كلهتيلسامنا
 نم ناكى تح ناتعورم ورك با ةيالوو سو هيعمل مص يباح ةيقب تنك ا ةةكربلاب ىدتلو

 قييبلاو يف اربطلا جرخ او»نيرهشو!ارهش هب ادم دنت ام ابيف تكرتو ا ذكو ذك ل بْسَق يب سقف
 ناكل اق هدج نع هيب | نع ىلسال از >نب ورمع نع دهم نعدب زنب ريثك قب رط نم ميعنوبأو

 تلف هيفام قي رهاف نعسلا فرظي يب يلا كرف هب تبهذت ملسو هيعمل ىلص هللا لوسر ماها

 هند ألسو هيلعمثلا لص هلأ لوسر يللاقإسو هيلعهللا ىلص هللا لو بر ماعط قيرعا يدي ىلع

 هتب فتج اف هيف تلضف ةاضف تقف بق بق لوقي ينقل اذافتمجرفمللا :ألوسراي عيطتسا ال تلقق

 امال اقف هل كلذت .ركذف لسو هيلع هللا ىلع هنا لوسر تئج تثج خت ًاكوافهي دي ىلا “لم دقوعا ذاق
 نعهنادبع نب دلاخانثدح نابلس نب ديعس ان أ ينادعس نب !لاقو# هيف ىلا *ىلا هشكر تول كنا

 هلاتفءرعأ ضعب يق نيلجر سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب لاق دعجلا يبا ني ملاس ٍنعنيصح

 جمالا نم ينعي هأنإ لق ف انرماف لاق» اتسب اان ءاقسيايغتب !لاقف هدوزتن ان امانعمامهنلا ٍلوسراو



 دول دلح 3

 يذلا ناكملا كالذايتا د اقلطنافاكقزريس هنا نافاذكو اذك ناكماذلت تح ايهذا لاقوم اكو ْ
 ش 2. رهيلأ نع ميعنوب اجرخاو*اعيش تح اب رشوالك اه مغدب زونبلائافاهؤأة سلاف دب اهرمأ

 فتكلاب ينتئامالغاي_لاقم ةاشموي تاذجذ مسودهيلع هللا ىلصهثلأ لوسر نأ هنعهلا ىغر
 ١ تحبذ كباهللا لوسراي لاقف ! لاق اهبم نافيا هل #اتاتداضيا ل لا تايمانف '
 * هب توعداج تش ا كسول لسو هيلع نا لص هن وسر لاقت فاتك نائب كل كتوتادقو ةاش ٍإ

 يناثلا لصفلا

 نإلل' هبا دارملاو بارشلاب ملسو هيلعهقا ىلصأ هكي رتب ةقلعتملا تار وعملا ف

 | ميعنوب و يقدم 1و حمم 9 ع اهلاوي أربطلاوهددهنياون نكتلانباو نيهاشنبب داعوخبلا جرخا |

 ملسو هيلءشا ىلص هللا لوسر نأ هدج نع هيب 3 اشحن وارح قيرطنم |

 قيللااملذ دوةريههن بر اعركمي يي !لوموركحيوب | اووه ةنيدملا ىلا ارجاه-ةكم ن هجرش نيح |

 ا مةيقلا“ انف يبق ةدلج زري ماو ةيعأ اراادبعمما يق يح ىلعاورم طقي رالا نبهللاديع ا

 موديل !ىلص هللا لوسرر طبق ادي هاه دتعاويوعي له هاهنم هورتشيل ارموام اهو ة اسف عطنو تسلا :

 !| نماهب لاق منفلا نعدهجلاهفاخ ةاصتلاق د مم لاي اشلاءذهاملاقعةديحلارسك يةاش ىلإ[
 اهب اعدم اهيباحاما كح اهبتي رن !تلاقاهيلحان ايل نينذ انا لاقشللذ نم ديج ايف تلاقنبإ ٍإ
 تردو هيلع ثحافتم تا اطلاع دولا ىسوأهعرشمديي حسف لوي لسا لوسد :

 (( ىتح هبا ا ىقسو تي ورىتحاهاق «مت ءاهبلا داعى ج> أحثهيقيلش طهرلا ضب ري ءاناباعدو |

 | عرانالا ا لم ىتح ءدب دعب ايات هيف بلح مث اوضار ١ تلو هيلع هللاىلص مرخ برش حاوور |
 َى ًارالناناجعازنعا قوسي كبعموب ,اايجوز ءاج تح تيل القداهنعاواحتراوابمياب ئاهدنعمرداغ

 اللا هن اوال تلاقه تيبلا يف بيولح الو لايح بزاع» اشلاونبللا|اذهكلنيانملاقو بجي نبللا

 جلب ةءاضولارهألخ الجر تب أر تلاق يل هينص لاق ذكواذك هلاح نم كرايم لجرر ادب رمدنأ
 يفو فطغهراغشا يفوعدهينيع هسه ميسو ةلعص هب رزت ملوةلحت هبعتمل قالا نسح هجولا ا

 هااعوامس مكت ناو راقولا هيلسف تع“ نا نرق جنا ةثاغك هتيم يفو ملء سهقنع فو لهس هتوص ٍ

 ا ناكر ذمالو رزنال لصف قطنملاواح بيرق 1: رم هتساو دعب نمهاهباو سانلا ىل» ! ءاهبلا أ

 ,ِ رضن أ وهف نيد دغ نيب ام هغرصق نم نيع همهققلال و لوط نم نئابال ةعب رنمطظن تازنرنهقطنم |:

 ا هرماىلا اويدايترما ناودلوقل اوتصنأ لاق ن نا هب نوفحي ءاقفردل ادق هندحاوارظنمةث العلا
 هج ل حج جب ع - 2+ ييصبملا



 ديعم مأ ينأتا الح _ريةقر * هئاوج ريح س الا برها ىزج

 ١ لوقي وهو هيحأص نم نوردي الو تود ل نوعمسملايل اعةكب توص عساف ةكبب رك د

 ا دمع قيدر ىس٠أ نم زا_هدقد * هي ثادتهاو ىدملاب اهالرن اه

8 

 ١ ام هرم انمانرك ذيدلا شي ؛ رق بح اص هللاووهديعموبأ :لاقف دتعمالو سب اعال دوش دوف ا

 دداوسو ىراجتال لادم نم هب * تع هللا ىوزا ”ىمقل ايف
 دصرع ”ريتماولل امدعطتو * # مهتاه ماقم بعك ى ب نويل

 دهشت ةاشلا ارلأست ن ١ مكأف + اهتاناو اهتاف نعكتسأ اواس ١
 . ماشا ورع خخ رسعب هل داع تيلهقق لئاح 1 اهاعد ا

 ا

 ا
 ١

 ا

 دير
 دروم مل ردعم يي اهددري 4# لاع ابدل أنكر اهرداؤد

0 

 ناجي ية بك هلوق ةبوحعمما ماةريغصل 5تسملز ردت يعف ن ساحل الح هنادي ري ةزرب هل

 امطهرلاو أ اقثيىح مهموري طهرلا ضب راد بلسم اهيلجر نيبام تحت تجافتو ٠ اهم |

 يو غر صبي ودو يلا اب امال ةلعوا ءاهيلادالا ءو ايس يا و ةرع *ءلاى لاقت العلا

 سبل برض هنأ ! ىنعت ةرمد الا ةلعصو ةقرياةل#و ىعرأ !يديعب يأن زاعو:' وبر ,تاوضار أو

 ياعطسو .راغت الأ !لواد فطعلاو“ ميسقلا كل ذكو ءىفولا نسا ميسوأ 1و خيتسمالولحاني ١

 ال ريتك الو ليلقال او يأ رذعالو رربال هدي واهس ًاربالع ىلامس ملكت كفرا لوط |

 ةرصلاو٠ صلاخلا خرم ملأو - + لطلاو +وءادتعالا نمدتعمالو هجولا بيأسباعال هباوماطا |

 2 اجرح اوعردتن ال ةنهترسةاشلا ملح هنادي ري يلا ابيدلانهراهرداذف هلوثو عرض !امملا|
 ا

 ةاشلا تيقب تلاق كيعممأ نع هيبأ نعم اة هنبمازح ينتدح يدقاولا سس رط نه يعن ونا ودعس أ

 باطخلانب رمت نامزة دامرل ناهز ز ناك ى حان ددعاهعرض مسوهيلع هللا ىلص يبنلاس يتلا |
 يئاربطلاو ىلعي وبا جرحاو * ريغك كملو ليلق ضرالا يف امو اقوبغو احوبص اهبلح اكو

 هللالوسر قلطنا ا لاق هنعملثأ يخرناعنلا نب ف نع ميعب وباو يتويبلاو هحصصو ماشلاو

 ةاشي دعام لاقف نبللاءايقلسافايغ ىعري دبعب ارم ري قيقسم ركب وباو و ملسو هيلعهللا ىلع

 ملسو هيلع هلا ىلص لاقف نبل اه يقب امو هج دقو ءاتشلال وا تمل> اقانعانههناريغبلحت

 | بلل نحمي رك كيوب بأ ءاجواءدواهعرم 2 يسمو سو هيلع هلأ 'ىلص يتلا لقت ءافاهباعدفاهبتعدا

 ١ لاقف سو هيلع هللا ىلصوه برشف بلح مث يعارلا ىقسف بلح م ركبابا تس وسو هياء هنا ىلص

 ام هدا شي رقمعزت يذلا تنا لاقدثا لوسردهم لاقاطق كلغمتي تي ًارامهاوف تناد نءيعالا

 ا
ْ 
 ا
| 

 ١
| 
ْ 
| 
| 
 ا
 ا ا
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 ينال تا. ليل وو. تنجيد دالك ذوق لاقب ام
 ْث هلا لوسر عم ناك هنا ةدلك نب ثراملا نب عفا ءنكسلانبا او ميعنو اويقييبلاودعسنبأ اجرحاوأ
 | تلبقا 31 سانلا ىلطدع اف ءامريغ عاتب لزنف لاق لجر ةئامعب را ءاهذ يف سو ءيلعمتلا ىلص |
 تاس لوسراهيلش .ةرينرقلا ةددعم لسوديلعهنا ىلص هنا لوسر تناوقح يشق | ا
 يف هتزكو ذا دوع تذخافابككم كارأ امو ابكسحلما مفانأي لاق ىورودنللا ىورام مسوديلع |

 ا ملسوهيلعمنل لص هللا لوسر مانواهنم تقتوتسافةاشلاتطعب رف اطاب رتذخاو ضرالا
 | ملسو هيلءهللا ىلصدللا لوسر تريخاهةاشالاذاو لوا“ لحل اذاو تطةيساف تغو سانلا |
 يقيبلاو يدعنباجبرخاو*اهب بهذ يدا اوهاهب ءاج يذلا ن ابكلعال كدا كتريجااموا لاقف |

 6 هءاكلاقا.هنعهللاىفر ركباملا ىلوءدعسن ءيرهبلا نسأسا قي رط نم م ميهوب ويف اريطلاو !| |
 كللذب يدهعوزنملا كلت بلح ادع -اي يللا ةهالرسانلزرفس يب لسو هيله هللا ىلص ها !لوسر |
 تيصواو زنعلاب تظفتحاوةرم نمك ىرداالميلتحاف لفاحزاعب اذاه تيتا هيقزاعال عضوملا |
 | جرحاوناس رايي هذ __لاقزاعلا تدعم لوسراي تل ةعزسلا تدقمف دلحرلا ايانلستشاماهب |

 .  هللالوسرتنتا أيت .تاابيباوعواهنعهللا يضر ترالا نب بايح ةنبأ نعي قبيبأ او دعس نبا اويسأ !ايطلا |

 , بلخ نيجعلاةئفجيماديتاد كلءانامطعاب يرتثالاقوا ملدوابلقنءام ةاشن لسو ميلعهشاىلص
 , اهنقحاف يلامدق ىتحاتيصخاف هيلااهب ماا دكف كئاريجو متنا اوبر شا لاق متاح الم ىتحابيف
 أ ءلم باهل تناك ا تلاقك اذامولاقانتاشاد يلع تدسفا ىما تلاقتءاهنبل ىلا تءاسف اباقتعاف |
 1 , هقاووهدب ينيتادع دقو لاق سو هيلعهلثا ىلص هللا لوسر تلاقاهبا 4 ناكني هلاقتننجلا هذه ١
 , ةازغيف يا جرخ تلاقظفلي دعس نب اويفاربطلاو د اوةبيشيجلا ىب ,!اهتعدحرخ أو ٠ ةكرب لغعأ ١

 ا اان ازنع با ان دهاعتي ملسوديلعمشا ىلصه!لوسون كف لسو هيلع للا ىلص هللا لوسر دب عيف

 | نع ميعنوبا جرخاو*ناك !؟اهبالح دامه اهبلح بابح م دقارلف'ىلتةثانل ةنفج يقاهبلحي تماكق |
 تاهيوشرعرا تنك و يتلاخو يما نيب اهبتي تنك يف !يمالسا ءدم ناكّلاق هنعهْنا ىضرةداصرقييفلا |
 كي وغيف سو هيلع ها ىلص يلا ىنعت لجرلا ى ار تال ”ينب ؛ اي يل لوقث ام اريثك يب !اح تناكتيل | ١
 هدنع لازاالق سو هيلعهثا ىلص يبنلاق آويئابي وش كرتاف ىع رملا ىلا جرخا تنكف كلض وأ
 تاقعورضلا تاساي كمدغلاميتلاخ يلتلاقفعورضلا تاسباي أره ىمدغل ورا دعم عسا ا

 را هيلا توكشو تلسافثلاثلامويلا يف هيلا تدعم كانك اناا فتان ىددام ا

 كلاب نفاد نهروبظو نهعورض حسق نهب هتئك هايشأاب ينئج لاقف يسنغو يتلاخ

 + يمأو يش تاعسافابت يخاف عراف ذكح ينباي تلا ينايتلاقنهبيتلاخ ىلع تلخ دالفانبلوامحش ن 'دلتماف



 صاقا حرعلل لاقك برشا هدعهللا ىةرركب جال, لاقواييف بلش ةفحس ب هدعدشا ىضرركب وبا!

 تلق اذه تي ًاراظدوعسم نبا لوق هيد ازوريغصلا مه معلا يفيفار يطا نقي 'اهاورو ديج داتساب ْ

 ْ ىلاه دنس يقبعم لا ىورو#* لعم م26 كاف كليف هللا كراب لاقو يس 0 حس يناع هللا لوسراي ا

 | ىلاانيضامذكم سم لو هيلعدقلا ىلص هنا لوس عم تجرخ لاق هدعدّننا مر قيدصلا ركب ىلا |

 || قلطناف ىق قلطنالاقنيلا - سيلو تفزعدق اه لاقدنلاب ينثجوةرغشلاب قلطنا ملسو دلع

 02 سس

 ٍ تاك دفو يل ناب اصوانا تثج. لاق هنعهق ا ضر دوسالا نب دادقملا نع سم جرخأو

 هللا لص هللا لوسر ل" الو هلحر ىل !لسو هيلع هلا ىلس هللا لوسران او : اندهجلا نماثراصب اواتعاممأ

 هيلا عفرتانكو دانتي نمآلا عزوي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكفاهنوبلتكيزنعا ةتال الث لسوهيلع

 ةعرتسا هده ت ب رشول ناطرشلا ىللاقم مئانلا ظقوي الو ناظقيلا معسل لست سي ءيب 3 ع ةييصق

 يأ لاقءىمدهابتب رش ىتحلازاق هنوفستيمراصنالا ُُك ًايلسو هيلع هللا ىلص هنت'لوسر ناف

 يبنلا ءاجوتانهتت كياع وعديفهبأ ارشدجيلالو ملسو هيلع هلل !ىلص هللا لوسر ٠ يجي تعدصام

 هيدي عفرفاقيش ري لفه ةهارشملا ارظن يلصي نا هنا ءاشام ىلصف ٠ يجيناك 5 لسو هيلعدقلا ىلص
 يناقس نه .قسأو يب عام أنءملم ملل هيلع ىلص لاف كاهاع ”يلعوعدي ن “ الاتلقف

 ا هللا لس هلا لوسرلاب 2 ذأ طك رم ١ نييأ نوسج 1 زنعالا ىلا تةاطناف ةرفشلا تذخاف

 ن !نوقرطي اوناك امل -وهيلع هللأ ىلصدحم ل55 آل انا تخاف نيلك ل نهاذاعب سو هياع

 :أ هيا ىلص ى م١ تعب لاق ةيلاعلا يلا نع يقييبلا جرحأو و < ةوغرلاه هتلعىوح تيل هيفاوبلحي

 يف قانع ار ظتحدحوي هديا آنمسأن هدتعواماءط يلطي ةعسلاهتاييأ ىلا .وةييلع

 / ام يلجر لريب لدم عرفي تعف دعلاق حرصلا ناكمسسف طقائيش تئئامرادلا

 ١ دوهدسم نب هللادبعتاش ةصق يقييبلاىورو*اون رشف باح متايعقايعق هتايب !ىلا هبثعيفللُخ

 00 ا

 و هيلعرق طيعم ىلا نب ةيقعل | اهغ عرب ريغصوهو ناكةنااهصفتم و هنعهلنا ىضر

 يح كل مسن لاق نك 1 ك دنع له سو هيلعما ىلص هل لاقم هدعهللا ىب دركي وبال سو هيلدا ىلص

 نك ُُم ءاتاودقا اعدو ا يعرض سموا واق عام ةع ذم هيام لاق لولا اهياعزني ملةاش ينتكا لاقف

 دم !مامالااهاورو+» علل! ىدردوعسم ل 07 هللا دبعمالا سأ يس سوه ذهن اكو ناك 5 ىامف

 ا
 ١
ْ 
ْ 
 ا

 | نكي ماتلزتالف يلام دقم ع تتم تدب ىلا ما ويلعن ىلص ا لوسر رظنف بر ملاءايحأ نم يح

 يإ ىرقلاتدنا ن نا ىلا ميظعب اكيلعف دحا ىعم س لود ارمأ اااعا هلا دبعاي د امن ارمأ الا هيف

 ' ةرفشلاوزنملا» ذهب لطم "يف ؛ اي هل تلاقد اقوي هلزنعاب الن با ءاخ ٠ ءاملادعكلذءا ضخ
 ٍ ؛| هللا ىلص يبنلا لاق ءاجالفان ييطاوالكو هذه اعذاىم !ل لوقثامل لقف نيلجرلا نيذهملا



 يد ع

 قلطنا_لاق# حدقاا“ الم ىتح بلح محاهعرض مسوهيلع هللا ىلص بلا حنش هج |

 اهب لءقق هسرخأب ينجو هذهب قلطنا لاقف هبءاجمتي ور تح تي رشف كلمأ ىلآ

 لاق سو هيلعدللا لص يتلا برش تكلا ذك اهب لمفف «سرخاب اج تركبابا ىقس ع كلذكأ
 رف ةعبدملا ىلاابلج تيلج ىتح اهمدغترثكو كرايملا هيمست تناكو انقلطنا م ! عاانتليل انتبف
 تماقق كرابملاعم ناكيذلا لجرلا اذه نادما٠ لاقف هفرعف اهنبا» ًارف هنعدت 8 ىضرركيوبا
 بتلاقال تلاقوهنم ني ردن امولاق كءم ناك يذلا لجرلا نمهللا دبعاي تلاقيهيلا

 | اًثيش هيلا تدحأو هيلع !بلخداو لاق هيلع يناحداو تلاق لسو هيلع هللا لص يبتلاوه
 يب ناسا __لاقالا معا الو لاق اهاطعاو اماكن لاق بارعالا عاتمو طقأ لنرم ٠

 ا دقعال تنك ترا وه الأ هلاال يزل« أو لاق هدع هللا ىف رةريرعي ١!نعيراخبلا جر ماو

 | اموي تدمقدقنو عوللا نم ٠ ينطن ىلع رجحلا ددتال تنك ناوعوملا ن.طرالا ىلعيدبك |
 أ ٌملمتي مو رقينديتتسيلالا! هئل اسامه باتك نمةي أن ؟نعدتل اسركي وب ايف رق قيرطلا ىلع |
 ْ لاق يجو يك امو يسفت يفامنرعويف ار نيح مستف ملسو هيلع هللا ىلص مساقلاوب وبأي ره :

 : تاخدف يلنذاه تنؤ انس او لخ دف هتءيتاف ىضمو قلل لاق هلأ لو دواي ثليبل تلقةريرهابا اي :

 ةمالف وأن الف كلل ءادحا اولاق نبللا اذهنيا نم لاقف دق ياانبل سو هيلع هللا لص دجوف |

 له اولاق يلم وعدا هةقفصاإ لهأب قحلا لاق هلا لو -راي كيبل تلق ”رمانأ ل سو هيلعمتلا ىلص لاق

 (| اهب تمب ةقدص للسو هيلعدقل ىلص هدتا اذا ىلا ءالو لها ىلا نووأيالمالسالا فايضاةفصلا
 | كلذ يلءان اهعيبكرشاواهن«باصاف ميلا لسراةيدهدتنا !ذافاكيشاهنم لوانتيلو مهيلا
 | يلاو ام ىوقلا ةبرشنللا اذهنمبيصانأ وجرا' تنك ةفسلا لها نيللا !ذهاموتلق
 | نكي مونبللا اذهنم يقلي نأ ىدعامو مهيطعا نا لسو هيلعهقا ىلصيفر ءااؤاجاذاف لوسرا |
 ا تلقّرماب !لاقف تيبلا نم همهسلاج اوذواو وايقاف مهتوعدف مهتيتأ فدي هلوسرةءاطو هلا ةعاطنم |

 ىوري قح برشسف لجرلاهيطعا تاعجن حدتلا تخاف مهطع اف لخ لاق هل 'لوسراي كيبل ١

 هللا لوسرملاتيهتنا ىتح حدقلا“يلع دري ىورب تح برشبف رخنآل هيطعا حدقلا”يلعدريث | ْ
 لاقو و مستو يلا رلخن ومدي ىلعهعضوف حدقلا ذخاف ملك موق !ىوردقو ملسو هيل هللا ىلص ْ

 برشاف دعق! لاق هللا لوسراي تقدص تلق تتاواناتيقب لاقهنلا لوسراي كيل تلق رهابا اي |
 ام قحلاب كشعب يدلاوال تلق ىتح برشاف برش ا لوقب لازاف تب رشف برشا لاقفتبرشف |

 ١ ملسو هيلع هللا ىلص ةلضفلا برشو ىو لا دم حدقلا هعيطعافاكلسم هلدجأ داعب



 رشاعلا بابلا
 تثيغلا_لوزنو هتكربب هريخكتو هعباصأ نيب نمءامل أ عبنب ةقلستملا ت ارياف

 تارجمملا يفلوالا لصفلا لوصق ةث الث هيفو سو هيلع هللا ىلص هئاقستس

 ملسوهيلعهنلا ىلص ة ةفي رشلاهعباصا نيب نم هاملا عبنب ةقلعتملا

 يف نطاومةدع يدنم تررك دق ل وهيلعمها  ىص هعباص | نيب نم ءاملا عبنذصق يطرقلا لاق |

 يونعملا رئاوتلا نموأفت لا ٍطقلارعلا ايعومت كيفي ةريثك قرط نمت دروو ةيظع دهاشم ١

 هىاشع نيب ن.ءاملا عين تيح سو هيلع هلثا ىلصاتيبن ريغ نعةزيجملا هذه .لثج معسل لو ءالعلا لاق ١

 هنأ ىلص هعباص |نيد 50 ءاملا عين لاق !يفزملا نع ربلاديعنياىل إد دقو هم دودو هيصعو ٠

 هنم ترجتفاصءلاب م السلا هيلع ىموم برض ت يح رحبشلا نم ءاملا عين نم جرجا يف غلب ملسو هيلع ش1

 ثيدح ىوردقو# مدلاو ملا نيب نم ءاملا جور حى ال دان ديم ةراسملا نم امل جورح نال ايما ظ

 مهنعهللأ ىغرةباصعلا نمةعاج ةريشك ناءاوم يف إو هيلعهللأ ىلص هعباص نيب نمءاملا عبق

 هللا ىلصدتلا لوسر لوم عفاروب أو ي مراصنالا ىللوباو سايعنناودوعسمنياورباجو سنأ مهتم |

 لاق # مبا :عدللا ىضر يئادسلا تراملانب داي ذو نإ نايحو بطنح نبدا ا ديعوملا-و هيلع ]

 ةياؤرىلا ةبسللاب لو هيلعما للص هعباصأ نوب نم عبتي ناك ءال ا نارهاظلا يف الط سقلامامالا ْ

 ماريقءانالا ينو ودبل هلا ! ىلع هفك و رثكي وروفي ةيفةلصاحلا ةكربللر رمال ! سفن يفوهو يئارلا 1

 يف نئ كلا يعللا سفن نم عبن هنا بط رقلا مالكرماظو لو هيلع ىلص هعباص نيب نماعب ان يئارلا |
 هعباص ا نيب نم جري ءاملا تي ًاريرباج لوقد ديؤيو لسحر ديف ىوونلا حرص 5 هعباصالا :

 ملو كلذ لعق اغاو لسو هيلع هللا ىلص دل ةر عمامالكودعباصا نب نم عني ءاملاتب 5 ارد ةياور يفو ظ

 تامودعملا عادتباب درفملاوهذا ىلاعت هللا مابه أت ءاما عضوالوءا امةسمالامريغ _: رمدجر مل

 تار - مقو ةغي رشلا عياصالا ن نم ءأملا عبن هريغو يت مبلا لأق يف طويسلا لاق لصأ اريغ نماهداجياو ا

 اليسر مارس ةامنعمل يمرس ديعنيرع اج نع يعنوب او يقهمبلاو سم جرخ خا ةودعتم

 ءوضاول دأب رياجأي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف عاقرلاتا ةةوزغيف لسوهيلعمللا ىلص |

 راصنالا نملجر ناك ةرطق نم بكرا يف تدجوام هللا لوساي تلق ءوضوالا ءوضوالا تلقف |
 «يث نم هب اهشا يفرظناف يراصنال ان ناللف ىلولطن ايل لاقف امل ل-وهيلعمهم الس هلا لوسرل دروب |

 دحاوهب رشل هغرفا يف اولا ةسباي بج ءالوعيف ةرطقالا اهيفدجا مناهيفت .رظنف هيلا تقلطناف أ

 كتب ؛لدوشم ديب هذخاف هب هتيتاف هب ينن أف بهذأو أف بهذا لاق تربخاذ خاف لسو هيله ىلصهثا لوسر تيتاف درت يان ||



 بكرلا ةدقجاي تلقف بكرا ةدفجج .دانرباجاي لاق هيناطعا هديب هزم ووهامىردأ ال ءيشب |

 ةئفجلا يت ابطسفا اذكهمديب موه لعلنا ىلص هللا لور لاق هيدي نيب تعضوف ل هحتاهبتدتاف
 نمروفي الأ تيارا ذ هلأ مسأب لقو يلع بصقرباحاي ذخيلاقو ةدقف ار مق ياهعضو مت هعباصا نيب قرفو

 سادلا قاف ءاعدجاح هإ تباك نمدانر“ امسأب لاقت ناعما ىتح ترادوةنغملا تراقف هع ءاصأ نيب

 يراحبلا جرحاو* ى دام مو ةنفط ن.هدي سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ععروا اوور تح اوقتساو ا

 ( هيدي نيب سو هيلع هت ىيس هنا لوس و ةيبي دخل أ موي سال شطع لاقهنعهّللا ىضر رباج نع ا

 | امالا برشالو هب اضوتن ءامال عىل اولاق مكلامل و سأدلا ىلع ليقا عاهتم اضوعفت ةيكر |

 لاثماك ةعباصا نيب نم روغل ءأملا لمح ةوكرلا يهدي لو هيلعدقا ىلص يلا عض طوف كتوكر يف ل ىلا

 ا ىملا ةئاماكو لاق _دشموي تدك م رباط تلقح رباح نع يوارلالاقان ابر ,ويعلا أ
 ْ امنع هلثا ىصر هللا دبع نس راح لع يراحيلاجرحاو * ةئام ةرشعسحانك انانكل |

 1 ريغ ءاماتع انعم سيلورصملا ة الص ترض دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يفتي ًاردقل_لءاقأ

 أ لاقو ةسبأصأ جرود مالي لح داع ملسو هيلعمتلا ىلص قنا لوس رعي قا لان انايف تلمح ةلصف | ٍ

 ْ ملسو هيلع هللا ىلص هعباصأ نيب مهر تي ءاملاتي ةردقامهللاى .ةكربلاو* وضو لا طعالهيح

 ا كيش لاق نع هللا ىدررء اج نعد. ماسالا سرح اوهةئاعب راواعلاالكواوب شو سانا أضوتق |

 مضوف ءاملاى ءاكيش هيف لصق سعب اعدق قش 1 ملا هيلا ل و هيلعمللا ىلصهنثابقوسر باعصصا ١

 | نيب سمميعت ”نويعلاىرا تلكم ساتلا تع -اماوقتسالاقوم دي هيف سو هيلع هلا ىلص فنا لوسر

 | لاقت ءانالا دمك لسوميلعما لسد ل اور مضوع لاق هل طمل ينو مل -وهيلعمتأ ىلص هعباصا

 | ءاملانويعنويعلاتي ار دقل يرصب يف العب ا يدلاوهرباج لاق ءوصولا اوذيسأ لاقت هللا مماي

 ا

 أ
 أ

 ك0

1 
 ا

 ظ
 ا ناحيتلا جرحاو# نوع: ضوت ق حارا ْسوهيعلا لص هعباصأ دوب نم جر 2 فئموي |
 1 هللا لص 'لوسرتيأ ار لاق هنعهلا' يدرس ا قت فاهثادبعب لاحت قيرلعتم |

 عضوم ءوضوب ىاقهودجي لف ءوضولا سادلا ساو رصعلا ة: 'ص تاو مل وهياع
 ْ هللالوسر

 ا تحت در م ميني ءاملا تي أره هنمأ !ًوضوتي بأس انلار» 00

 ً؛ تياث قيرط نمزاغي دل بو اوه عربا كلم أوضوت ىتح سأنلا اضوثف ةعباصأ

 ْ عضوف ءاه نم ٠ ءيشديف حارحر حدقب ام ءاماعد لسو هيلعدللا لص يبلانا هنعهما ىشر
 ا هنم أضوت ٍنءترزغ تناوضوتي موقلا ل دج هعباصأ نيب نم عيني ءاملا لارطبا تلهجتدي همباصا

 ا لاقدتع هللا ىضرسنأ نعت باث نعرخ - 1قي رط نم قبيبلا جرخ او نيناهلا ىلا نيعبسلا نيب ام

 ايعسي ملفددي لخداف ريغص ح دقي مهتوب ضعب نم قاف ءايث ىلا ءلسو هيلعمنلا ىلص ىنلاجرخ |



 ا 3 598 0 0 0 آآا

 أ! لاق بارشلا 200 ولع وقل لاق دماهبا ل احدي نأ اعطتسي لو ميرال دعءاصا لخداق حدقلا
 1 + اميمج هتماوور ىتح حدقلا نودري موقلا لذي لف هعباصأ نيب نم ءاملا عباي ينيعرصب سا

 (١ ناك نمماقف ةالصلا ترفح_لاق هنعهظأ ىضر سن |نعدي قي رط سيرا#اجرخاو ا

 '| نم ءانا هيلا بصخ# سو هيلعهنلا ىلص يب دا يت اه موق قب و ًاضوتي هلماىلارادلا بيرقإ

 ا *ةدايزو نونامتلاقم ماناق ماك وتلا اموت دعك ةيياسينأ بضخم لا رغصف ءامهيفةراجح |
 نأ هيشي سان عتاياورلاهذه يقبيبلالأق «دوح سفا نع ن سلا قي رلح ءيراخبلا جرحاو ا

 | نوكت نأ هيشي سن ندا اويل حنيش ةةدح اوما ونع اريح اهلك َن وكت ا

 1 هللا ىلص يبنلانأ هنع هللا ىفر سان عةداتق قي رط نم ناذتلا رخا ىرحأ ةعقاو ن نعءاربخ

 | هعباص نيب نء عيني املا ل مج هيفدغك مضود ءامديو يشاع ءاروراباو اك ةراصحاو اواسو هيلع
 | تراخلا جرحاو* ةئامتالت ءاهزلاقا راك سالت !ةأعي هب هباصحا ًاضوتم هعباصا قارطاو
 يبنلا نادنعهلثا ىب صر يش ادم تراملاو دأب ز نع ميعنوب اويقبيبلاودهدنس هيب ةماسأ يلا نب ل

 اخأ اي ءامزم ل هلاقف "يلا ىرصن' تزوتو رجتن أعاط نيح ل زنفرفس يف ناك سو هي هنأ ىلص

 ءاملا ين دفك عضوم تلعفق هب ىنتم ١م اا يف ءاعج !لاقن كيفكيال ل يلق ىتالا ال كلف ءادص
 تيدانق ءاملاي ةجاح هل ناك م يباصحا يف دان لاقفروفتانيعدعباسا نم نيعبص | نيب تي أوم
 انس.تجاواهئاءاتعسو ءامشلا_:ىاكاذأ ارئبانل نادّنا لوسرايانلقف مهنمدارا نمذحاع مهي ؤ

 عوافودع اتلوح نم لكو اديس ففوق لعانقرفتفاع وام لق ميسلا ناك 1ذاوابيلع
 اعدومدي يف نبكر عفةايصح عيساعدم قرفتنالوا يلع عمدت اهؤامأدعسي ناابرثب يقاتل ها

 ا لاقءللامسا اوك داوةدحاو ةدحاو ارقلافرثبلا تيتا اذاه تايصخلاه ذياويهذا لاقت هي
 أ رازبلاو يقييبلاو دما جرح او رئبلا قمياهرمق ىلا اظنن نااتعطتسا اانل لاقامانامفم يئادصلا
 تاذ سو هيلعمل ا ىلص هللا لوسر حبص | لاقا بنع هللا ىضر سابعنب ا نعميسوب اوف ار 0

 من لاق يشك ددعلهلاق ءامركسملا يف سيل هللا لوسراي لحر لاقف ءام كسلا يف سيلوموي
 | هعباصأ مسعفو ءاءالا ميقهمباصا لسوهيلعمت !ىلص هللا لوسر لع “انمي هيمع انابق مآ

 / | جرخاو* كرابملا رض ولا سانلا يف يداديال الب _ماف هعباص !نيد نم عينت نور ملاتي ارفاق
 بلطفقال الاي 1و اعدت ىلص يبنلااعد لاقامهنع هيأ ىفر سايعزب أ نع ميعنوب أو يب يرادلا

 هقك طسف نشب هاناف نشنم لبف ملسو هيلع هللا ىلص لاق ءاملا تدجوامهناوال لاتهءاملا

 نع يراذبلا جز رخأو * ًاضوتي هريغو برش دوعسم نبأ ناكف نيع هدي تحت ثعباف هيف

 | هللالوسر دهع ىلع ةكرب اأهدعن نايكواياذع تايد الا نودعت منا لاق هنع هنا ىضر دوعسم نبأ 1

 معتم سيسي سم هيعحشسم هيج ب معصم جب مد رخص ييدج ممرعممم دب حصا صعب هعتعمال ١ تمي

 ا ا
 ا
| 
 ا
 اا اج جم دعم دس عج مصب دس هس ع دي هجيج هج مم حج حي مس يبيح سي يي سم ||



 يح -ى راب | ىتح ىرلاب لش يحي لازاهقلاوق هيفهواعجين اع 7 ..ا م هتنانك نماره نماعس سم حزتناه شطعلا سو لسوديلع أ

 ا

 1 أ ءامالا يأ هعباصامل .دياع هللا ىلصيبنلا لعجديم تصوت ءابايلاطعاو صصص اا الصلاب |
 ًاضوعيام ًأضوتي نأ م داران «لاقانويع رجفناو ١
1 - 

06 
 م ع 0 سم

 | يناق وماما يبست مع نو! هل وميلعثاىلص يبا مم لكان انكدق لسو هيلع ىلص
 '| لعيح مل-وهيلعمكتأ ىلم يبا اقم هعباصا نيب نم عيب املا لعج ءاناب لسو هيلعمننا ىلص
 | ىلل يلا نع مسنوب وب اويئاربطلا جرحاو * الك اب أاضوت حلا :ىمةكريلاو كر املا روهطلا ا

 ١ هيلاابوكشف شطعاتياصاف رقسيف لسو هيلعهللا ىلص يتلا عمانكل اق همعمت !ىفريراصاالا ١
 ل فاق ءاعى فام نم لح لاقو عطا ىلعم دي عضوواعطب أهيلع عضوه ترضخ ةوكرب رماف

 '.| نم عبي ءاملاتي اردقلم ىليثوب لاق لمفعمقا مسارك ذاو ينك للعا الا بص ةاودالا بحاصل
 | تت* ينوب جرخاو * مهباكراوقسو موقلا يور سو هيعمل لست لوسر عباصا نيب
 | سود جاعهنلا ىلص هلثا لوسر عم جرحها دال نع ديب أ نع فارما سهقلا ديعنب مسأقلا قي رط

 , و تلاقم ءابا يف هيفدحاو ريغ اودح) ١ داودأ يسأل ل>رل أك موقاي لاق هاوس عفرفس يق

 .| اعلحاق همك مب منوع أبكر ا اضوت قس عءاصأن روب نم روعيوهو ءاملاى أ ترظنفاضوت

 | نب بطتحب هللا دبع نب بلطملا قي رطن مدون جر -او*+ةرملوا تيصيتلا ةمطنلأالا ظ
 ةورع يف لس هيلعمّشا ىلع هنا لوسر ماك 5 لاق هيباى رع يرامنالاةرمع يبا نين مرا دبع ا

 اييف يع منو اف نض فق ءاعاعدم هيدي نيب تعضوفم ةرك رباع ةصخت سانلا# اصاوءاهاوزغ ١

 1 هلذا ىلص هللا لوسر عب اخأ تب ًاردقل لان مقا اهيقدرصادح لح د' مولكتي نا هللا ءاضاج لكتو ا

 لور كح دق ميتا دداو مهرق اكولمو'.ةسواروب رشف نسابلا مام ءالأ ميانس ر مفتت لسوهيلع ؤ

 ا
1 
1 

| ُ 
 أ
ِ 
 ا

/ 

 ا
 : هلوسروم دعا دم نأو وهناالا هلال نادبصا لاق مف حارعح ىتحلسو هيلعمشأىلصهنا

 ١ يدروألاوةيمش يلا وب او ىوخبلا جرحا و دمللا لحدالا : .هايقلاموي دح ا امهسهناا يتليال ١

 | ارم [موهياعدللا ىلص هللا لوسر نأ تربح اف ىنوق مسا لأ قه نب نايح نع قاردطلاو

 تنذ اةسايملا ىلايتليل عياف معن تلق كل ذك ل تف مالا ال ا ىلع موق نا هل تلقف هبت أما دج

 يناثلا لصفلا

 ملسو هيلعدلا ىلص ةسمؤ هجكرس ءاملأ ريع تب ةقامتملا تازصملا يف

 ا ةييدحلاب . لون لسو هيعمل ىلص هللا لو سرنا هنع هللا ىغرة مرقم ب روسم نع يراذملا جرخا

 هللا لصهللا_فو را كش وموحزن تح سانلاثيلي مفاضربت سائلا هضربتي ءامل ل يلق دق ىلع

0 



 3 د 3ك

 لاق هنعملا ىضر ءاربلا نعيراخيلا جرساو#«هباححا ن نم ةثامةرشع عضب اوتاكو هنع اوردص
 ٠ حماك ةيبيدحلاموي ناوضرلا ةعيب حت ةقأأدعت - نحواحت ةكمتت ناك د قوةكم تن عفلا متنا نودعت

 كلذغلبف ةرطقاييف كرت [فاهانحزيسرم هم يدخاوةئامةرشع عب رام اوةيلعملأ ىلص هللا لوسر

 ا هبص عاعدو ض ص أ شوتم ءامن م ءانان اعد 2اهريع ت ىلع سل اهاتاف لو هيلعهلثا ىلص يبنلا

 رخآ اه جو نم هنع يراه اهحرحاو ٠ ادباكرو نحن انئشامانتر دص اها خديعب ريعاهانكر تفاهيف

 أ هيلاعسق رفةيفواب :!ءاربلا نع ميسون اويقاردطلاودهحا هجرساو هرتكاوا ةئارس راواقثاالكهيفو
 بوثب جرح ماانرد ! تف اردقا؟اهيفولدلا ت تيبص م لوقي ن باهل اشاملاقفابيفهدي سمغفولدلا

 0 كل أ نب هس هع ملسم ج جرح او*أرهخ ترج ىنعيتحاس مث قرغلاةيشخ

 أم ةاشنوسم اهيلعوةئامةرشع عب را نحو ةيبيدملا سو هيلع ىلص هن !لوسر عانق :

 ا
 ا
 ا
 ا

 ب است يتسم تيس يي سس مييمسسم جل ب دج دس دج انت امسي

 تشابه قزاماواعمامام ةيكرلا ىعياهابج ىلع لسوهيلعتا ىف لص هللا لوسر دعقف ابي

 مهيديأب ٍنوقراشأو اج تح ءاملاب ترأ اة5لاقوموحن ةورع نع يقبيبلا جرخ أو ايقاف

 يبلا َى اردنا ايهتعمللا ذر سابع نيأ ن نع ميمون أ جرح اودع اهتقش ىلع سولج موأهنع ١

 اعدف ريثكم موقلاو ديدش رح يف كلذو مطقنادقاح ءامناكوةيبي دكا لو ملسو هيلع ىلح ْ

 | مثو اهيتتش لع سول ج مهو ءاملا ضافف رثبلا يقهبصوماف ضعصموولدلا فاضوح ءامنمرؤت |
 .| هلل الوسريفاعد لوقي مجعالا نب ةيحان ناكل اق ي دقاولا نع معنوي جر او*«م يباع نوفرتغي ْ

 || ءامنم ولدي اعدوكيملا هعف دع هتنانكن مامهس جوحاف ءالاةلق هيلا كت نيحمل ا وهيلعمتلا لما
 ْ مهسلاياه ءامهرم اورئبلاةيس ممةرلدلاب لذ 'لاقولدلا ف ع ماع ضعسم# اضوتف رثبلا ]

 ا تمحى ردقلاروغي اك ترامميف يلرمشي داك تح جرخا تدكامقملاب هتمب يذلاوف تلمع |:

 نورظني نوقئانملا نمرفن ذثموي ء املا ىلعو مهرخ ام اولهن تح اهيبن اجينمنوفرتغي اهريفشب اووتساو
 | دامب ااا كويل نب هلادممل 0 اولاد شيحي يدلا ءاملاىلا |

 رج بعقل يف ج جريل اضربتاه» ام ضربت ارئباندرو ءيشاذهدمب اهيلعتاام رميت ناكل '
 ألما اردتم !لاش ”ىرلاب تتاجو اتسع اهيف هغرف ذاع هيف ضعش# و وادلا ف اضوتفءام أ

 ا | | هل لاقف ملوهيلعمتلا 0 لوسردي ري يبانبا لبقاوكي ار حيقو هللا كحق سوا لاقفاذه 5

 1 | لاقف ت تلقامت اق 1 لاق طقهلثم تي ارا 2 لاقمويلات ب ًارامزعاملسوهيلعملا ىلصهنثالوسر

 ا | عوكآلا نب ةلس نع ءييمتون اج داو * هلرفغتساف دل رفهتسا هللا لوسراي هنادل لاقفهلث ارقعتسا
 ١ مي ءامن .ةفطعب امدفديدت دهج نباصاهن زاوح ل سو هيلعدنلا ىلص هللا لوسر عمانوزغ لاق

 | جخ و. ةريثكأترلا اوناكو يااعيج ”انره طن ي يحمي هب روطتن دمج حدق يف تبصفاهمرماف ةوادأ ا
 اذ ا ا جوي



 ظ ىتحاهوتات نلككأو كوت نيعدنلا ءاست نا ادع نوتاتس كم لاقع كوبت ماع سو هيلع هللا ىلص ١

 | ءام نه ءيشب'ضبت كارشلا لتمنيملاواعاتاو ائيشاهتا١ نم سمال هاه ءاج نش راهنلا صم ْ

 نيعلا ترش أ يمه داعا ديدي ودهحو لسغم ءىش يي |عمتج !ىتحاليلق دايلاق نيعلا نم فرغ أ

 ظ ةايح كب تلا ناذاعمأا كش وي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق سال !! قا سا ةريخكا عا

 ا

 ا

 تي رانا فس سلا نباىورو*كلذع ةرهنيتاسب يااماتج 'لمدق انيهام '

 | نيرافتلا ي ضايع ييذاقلا 7 اورو .ج رم ةريشح أ نانح ىبعلاك ل يلاوحملق عضوم ا كاذ ١

 ا نب د كيسأ لسرامريثك الو ليلق ام دجويال ىحادي دش اتطعنيلوال !نينرملا دعب ركسلا ا

 يدع

 هدام لق | نامز يناكو كوبت زن نيح ملسو هيلع هللا ىلص ينل نأ ةورع ةورعنعميعنوباو يقهمبلا"

 ا يثكش ةدلعما قح اهتيع ترادقا يف هظاعب مممافأهب ضمش# ءامن مهدي ةفرآ 2فرتعأم هيف

 هللا لوسر عما و مهنا هنع هللاىوصر ليج ذاعم نع مم جرحاو# ةعاسلا تح كل ذك

 نالجر ابيلاقيسدقوذ كوبتنيع يا اهاتئحاضيا ١ طةياوريوءانانج لمدقانمهام ىرتنا

 ل ىماهسسم له مس هيلع هللا ىلع *!لوسرابل ًافءامرمع يسب ضي كلا ارشلا لتمنيعلاو

 | عمتجا ىحالياقال لق نيعلا نماوعرغ مت لوقي نا هلا ءاشاما ل لاقواعهبس سال اقاكيش اهعام

 ريما ترش اممدء د عع ضممو هيدي ودهجو مداسلاو ةالصلا هيلع سى نش يف ءيت

 ىرت نا ةايح كب تلاط ناك شوي ذاعماي ملسو هيلعشلا ىلص لاق مت سانلا قئسادريتك 3 ٠

 هو قاوصا نبا وح 1و «قعاوصلا سك سح هلام ءالانم قر .ئاهّدداب رب قاس ا نباتي دبح

 كويت ةرارما أ كلذو قعاو-1! سكاس ل نا !هسعم نم لوي ناكى تح ءاملا نم قرت اف هيدو |
 هللا ىلص هللا لوسو عمن حناني لاق هنعدللا ى يمر ةدادق يللا رع ميعنوب اويدقاو !!جرخ او*مويلا :

 |١ اهنعباكز 'ةليأطاو «لاجرلا قانعا عطقتت تداك تح شامع قط ذا شا بلا يريد سو هيلع 1

 ا | ادورت تحال ضادو سانا قساف هعباصا نيب نم ءاملا ميدابيلعهعباصا عضوف ءاماييه وك رياعدف

 ١ رمعاتتا ليخعا واقلا نوت الق .الاوريعب قلاب ل١ تعادتا ا ركسعلا يف ناكو م بماكرو ميل وح اووراأو

 | شطعدي دش طبق ي وهو ةنيدملا ىلاار دحضصريسب ملسو هيلع هللا لص هل. لوسر انيبه سرع لا

 يلب نم أرما عم ءامنم ةيواردجف هجو لك يف برضي لسجل رعجلاو كوبت نيبامع جرفنريضح |
 ا ءاقس قب ملف ؟تيقسأ اوله لاق عةكرملاب لوميا لما لوسرهيفاعدفابيءاجوايك#
 ْ ُِق هيصقدتساوي ءاجع اع رمادتا_لاقي ءتلهن ىتح اهوقسف ملويحو مهباكر باعد ا

 || ن ثاو فرصنأ ُ ادمدهديدم م نيتعكر ىلصوهيلجر و ههجو لسغو هيفه دي لخ داف ميظع بع

 | اووراف ناتئاملاو ةئاملا هيلع اوقصي هب ىتح سانلا طسيئاو ءاملا عستاو اود اودرلاقف اقف روق بتل
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 | هتعمشا ىغر سنا نعديعس نب يبي قيرط نم يقيدبلا جرحاو*٠اوتلاهش يهل بمقلا نأو 1 د يشم تيل عل شبل سان
 1 هللا لوسر ءاجنحزعتف هرامح ىلع حضني ل 'جرلاناوهذه تناكدقل لاقف ءايقب رثب نعل كسدنا

 ا هب رات هيف لفتواهنم ا ضو نوكي ترااماع يقسفريبكو ل دياب ونذي رماولسو هيلءهشا ىلص |

 ا هللا ىضر سا! نع شيقر نبديعس قي رط نم دعس اجرخ او« دعب تحزن اشرثيلا يديعاف |
 ا || اهنم يقستسل هناو سرغ رم ىلا ىعتناو ءايقىملا سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر عمادكج لاق هتع

 ١ تثاجن اهيفدهدرو ولدلا يف ملسو هيلعمقاا لص ضع امأبيه دج امراهنلا ةماعموقن ترام ىلع ||

 | الور جيرفس ياك لاقا تعا ىخر يصح ن نارمص نع ناعيتلا جرخ او“ اولا ا
 ءاملا ينايغبامايهذ!لاقمرح ١ الحروا يلع اعدف شطعلا سانلاهيلااكشم دل هيلطعللا ىلص
 أ يديعت لاق ءاملا نيااملالاةفاهريع ىلع ءام نم نيتههلتسو ا نيت دار منيب 5 ارمانايقليفاقلطمأف |
 1 للعم هيف عرفاع ءاناياعدم لسوهيلع هن هنلأ لص هننا لوسر ىلا اهباقاطن او ةعاسلا هذه سما ءاملاب ْ

 ي دوثو يازعلا قلطاوايحهاوما ًاكواونيت دارملا ءاوفأ يف هداعاو ءاملا يب ىغ بع #نيتدازملاءاوعأ |
 هنا ياواع مام لع يامرطنت ةئاقيثو وحس نم ىقنساو ءاشن مس اوعتساواوقسا نأ سانلايف |

 سيقام هللالوسرلاهابيهاؤدتب ا نيحاممالمدشااهناانيلا ل يخيل هناواهعاوعلقادقل |إ
 أ سل ليسا لاصارتكام |ءاطاهل اوه ىتح ةقيو وةقيق دوةوجتنوب نماوعمش ا طاوعجا |

 دقوابلهأ تناهلاقاءاقسوه لجو رعاك ”ركلو اًنيد كلام نماتئزرامههاو نيذخأ لسوهيلع

 لاتييذلا !اذهملا يئايهذو نالحر ينقل بمعلا تا !اق ةبالعأي كسيحاماولاةدمهنع تستحا أ

 0 نمرحسا هنالل هلئاوف ناك دق يذلا فك وا ذك يئاع لمعم ىباصلا هل |

 نولسسملا ناكم لاقاقح هللا لوسرل هناوا ضرالااو ءامسلا ىنعت ءامسلا ىلا اهدعفرهةبايسلاو ىطعسولا |
 ىرا اماهموقلاءوي تلاقف هيف ي“يذلامرصلا نوبيصي الو نيكس املا نماطوحام ىلع نوريغي دعب |
 ةدارملاءمالسالا يف ماس دفاهوعاطاف مالسال ايف كت لبف ادمع متوعدي موقلا+ الله ناالا
 -او* ةعامجلامرصلاوهب رقلا نم ءاملا بصم يثو ءالزع ع.-ىلازعلاو ةيسطسلااذكوةبرقلا |

 تسيعيس يف جرح ملسو هياء ها ىلص هلل! لوسر نا نيصحلا نب نأ رمت نعرخأ ١ هجو نم قييبلا

 ىتح هباصحاو موديلا لصدللا لوسر ماقفحيصلا ليقاوسرعمهتاو هباحص اب راسفاكار
 ظقوي نارك مهن أكو ربك ومبسف تعلطدق سعشلا هس ًارفوكب وبا طقيتساف سعشلا تعلط |
 كو عبض تيدا ديبججو ظقيقساف رم بتم 1 ةيتسا ىتحرلسو هيلعدللا ىلص هلا لوسر |

 هي اههحأ نم لجر_لاقف ملسو هيلع هلأ ىلص هلل ل !لوسر ظقيتساى م ادج هتوص مفرو

 ةبينه .هاوراسواوبكرع لسوهيلعمتاا هلا لسنا لوسر عرمان تت لاققةالسلا نتا لوسراي |
 0 ا ماس لج ل سس

١ 
ْ 

ْ 
1 

 أ



 الدلال
 | نعهيفمانيذلا قاكملأ ف ةيلعي نأ هرك هنأ اكو هعمأولزثو راسو هيلع هللا ىلص هلا لوس لن م : ||

 بيرق أضوتف اوضوت هباحصال لاق مت ءاملا يفهدي عضو ءانا يف سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر |

 مسيتف لاقةبانج يبتباصامتل لوسراي لاق يلصتنأ كعنم امدل لاقء آر اله مئاق هءاصصا نم
 لموديل ىلصهّنا_كو بر سيصا أو لستغام ءاملادك ردااذاف لصف تعرفاذاف دياب '

 رمم يتقلطنأف ءاملاهل نوبلطب هباتع# | نهرفن هعمأ يلع ثعبهمهنم ءاملانيأنورديال هباعحأو

 تلبقا نيانم يلعاهل لاقف نيئداز+ نيب ةلحار ىلع أما يقل مت دتليلو هموي راف ب احا نم

 لحر اذا فرضنا اهفماسو هيلع ليا لص ةللا لوسر ىلصفماق م تهيتافةالصلاب رم !تنيتعكر

 كاذىلعةدايزو ةليل ةريسم ءاملا نيد وهني نأ 3 :ريجاو هل ت تلاقايلف ماتي ال تيقاسا يفا تن تاافق

 اذكو ذك ناك مذها دجوانا تنا يماويجاب هللا لو سراي ىلع اقاهيتدنر د نيباعريمب ىلع :
 نعمل سم جرحاو# م دقن امو رك د وةليلوموي ةريسم ءافان ب ءاهني ناتمعزم ء الا نعايتل اسف

 هريظ يف سعشاا والا طقيتسا اك مانم عر ماحرغس يف ناكل ملسو هيلع هلل أ ىلص يب كلاناةماتقيما |:

 أنامل نوكيسف كت ا ضيءانيلع طفحا لاق ماه. ًاضوتف ءامنم ءيتاهيف يعمتناكة ا سياعدف |
 يرمعمىلا اوقلطن :الاق عوكل هال لاقءانغطعو اكله سائلا لاقرابنلا دعما تح راسف
 لاقف مهيقسي ةداتقوب لا ملسو هيلعمتلا ىلص يبلال مجم ًاضيملاب اعدم ريغ فلان دقلا ينعي |

 ءاملا هيف عضوي ءاناق أ ضرما هدا يتب بام ق> ىوريس كلك ٠ لئااوتسحا ملسوهيلعملا لس يبا :

 موهيلمدتا ىلعملا لوسرنا هنع هللا ىخر سنا نعيقبيبلاو ىلعي وباو ١ يدعزنب أ جرحاو
 بسن ءامنيكر تملا نيب و كتبي ناهربسلااو دج أ مل لاقفركب وب مبيع نيك رشملا ىلا اشيجزهج
 هللا ىلص هللا لوسر فلتو كب ودورتنأا ديدشاشطع مشطعو سانا لعق ت كلذ ىلا نوكرشملا
 اوسرعف معن اولاق س انلاب ىحللمتاليلق سرع نا 5 الهدب اهسال لاقومبمساتاناةيناقتيفلسو هيلع
 لج رلاق ءامكتمدحا عم لهل اقف هيلا اوعجر ماولعفق اوم دقث مل لاقف سعْلارحال امهظقيأاق

 | لاقف اهيفةكربلابعدودفكب اهحسف اهذخافاهبءاج اهب 'ج لاق < يش اهيف ةأأصيم يعممهتم |'
 أأ ةأفيلا بحاصل لاقومهب ىلدو | ٌوضوت قتح مهيلع بصي لمحل 4 واعف 'ضوتفاولاعت هب اصحصال

  سانلا لبق لسوهيلعمتلا ل هت لوسر بكروأ دأيناملا نوكيسف كت ا ضي ظفتحا يارهدنا [|

 .أ اهبصف ةرهطميف ءامنم ةعب رجب هوناه ءاجيفوثئ أمل ودهيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق ةالصلا ٍ

 ٌ ىلصفماقماهبي دوس ةال الصلاب يداني ن اما سو هيلعهللا ىلص هللأ لوسر رما مالجر نيعيس نه ا

 ' نيتاهبقلطتنت لبلاق مامشلام نم كلبي يواشأ ودك جس ينال نقاط أ ن نا هنلاو" يلعلاق

 ١ هي 3 *ةأجو هبات او يلع جاله كللذ يرطني ىتح ل -وهيلع ها ىلص هلل لوس ملا نين داو ملأ

 1 جس م سوم صب صمم حبب هي صص عسعم حيي يصوم دج صمم صعاب هج هب ماع ن محب يح مع امحم + دياب م عصب ندم يعم مايا ع د يع ١ م بج ميسم دعب - م 8



 هيعمل

 3 شطع هيفاتأص ا الرئماتلزنف دي دش ظيق يف كوبت ىلا ادج رح لاقفةرسعلا ةعاس ن أشنعاسشدح

 أ ىلع قبام لعجي ودير رسل كلا ةرصعف هريعب ردعنيل لىرلا ناكرا ىتح عطقتتساتب اقر نا انئظ ىتح ا

 عدا 39 0

 |: نادشريسو رمجو ركب وبا امهيف لاق لعا هلوسرو و هتاارلاقاوامق سانلا نورتامدب اصايل لاقو
 1 ا / 1

 ا مهباكر وادي دشاشط عاوشطعو سانلا ىلع شف ءامل كلذملا نوكسصرشملا قب يسدقو سأثلا

 ٠يشابيفو اهب ءاجث كت أضيب ينتج انضيملا بحاصل لس و هيلث ا ىلص هلا لور لاقف مهباودو
 مهباكرو مهباوداوقسو مهلك سانلا برش تح مط بصي لعجتاوب رشاماولاعت مللاقهءاسم نم

 أ كريكرشملا لا هباعصاو سو هيلعههلا ىلص هللا لوسر ضهنتةدأز -وةب رقو ةوادأ لك ااولمو |

 | ةمرظع ةلتقم مهنماول قف خراب دا نم نكماو هرصن لرمأو نيكرشملا هوجو برضفاحي رهّقلأ تعبف
 8 وسانلاولسو هيلع لس ها لوسر عجيروةريعك ئاغاوقاعساو ةريشك ىراس أاورساو

 نءبكس م -وهيلعلا لص هللا لوسرزا هنعهنثا يمر سنا رع يقهيبلا جرحاو#«نيحلاص
 أ ابيه لفت ملسو هيلعدللا ىلص هنا ةياور يودعب تحتم ءابق رئب يف هئوضو ل ص»

 ١ ثلاثلا لصفلا
 | مليوديلعهلاىلم هئاعدوهئاقستساب تيعلا لورعب ةقاعتملا تازججملا يف

 | باطحلا نيرمتل ليقهنا امهنعدتا خر سايعنب ١ نع يسوب أو ىتبمبلاو دحصصو ك1 جرحا

 || 35 جرحاو#ر كس لا تزواجاهدجت اهرطتناديهذ م ميعماما وام تيكس م تلظاف ءامسلا تلاقىتح |
 1 هاىلص هللا لوسر ىلاغ الذ اوكشف مهعم ءامالو سانلا مص لاق ليهسنب شايع نع يمنوبأ

 || جرحاو# ءاملانممهتجاحاواقحاو ساتلا ىوترأ ىتح ترطماف ةاهتس لسراع هللا اعدم سو هيلع ٍْإ

 ا رحبلا اولز كوبتةورغيفراصنالا نم لجريئةي / الادذهتلوت لاقةزرحيلان ءجتاح يبا نيأز
 ْ هيلع ةبوضغم دو ءام نمهنال ياائيشاثام نماومل حيال نأ ملسوهيلعملا ىلصهثالوسر مرماف |
 ا ىبصف ماقف ل وهيلع هللا ىلص يبنلاىلاكلذاوكسف ءاممهعم سيلورح االرنم_لزن لترا “م 1

 ا رخ ًالراصنالا نمل حرلاتفاهنما ةتسا تح مهيلعترطمافة بام هللا لسرافاعد تنيتمكر |

 1 امععجر, لف هي دي مفرف هلأ عدام اريح ءاعدلا يف ك دوعدقدا ناهلالوسراي ركب ونا لاقفمدبك |!

1 

 ا
1 
1 

 ا ا
 | ا أ لاقف اهسلااخ لعمتا يجسد يله ينل داسعر دقشاجي و قالا بتي دمق نم
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 | جرخاو#+6َنويب رثكتا زر نواعجتو 96 ىلاعت هلا لزناف اذكواذك ودب انرطم
 نملاجر نع ديب نيدومع نعت داق د يوم مصاع نع قاحم ا نبأ قي رط نم ميعنوب أويقويبلا

 وهيلعدلل ىلصدلا لوسرملا كاذاركشت م ميعم ءامالو سادلا بص اولاق لهشال دبعينب .



 ع م 3

 0 يريحأو مساعلاق“ ما نم مهتجاح اواقحاو سانلا ىوترا تح ترطماف ةباحس لسرافهتااطدف
 | هلاملق سانلا ىوتراوةباعسلات ترطم ايلف هقافن اوورعم ناك نيقفاملانم الجر نأ يجوق نم ملاجر ب

 نبدي زي ةزجو يأ نع لئ ال دلا ثيس قييبلا ىورو*ةرامةياعح لاق ءيشنما ذه دعب لهي و |

 رشع ةعضبةرازه ينب دفوماتا كوبت ةورغنم لسو هيلعمّلذا لص هللا لور لفقال لاق ىلا ديبع
 )د رادياولرنف نصح نب ةدييع حا نبا مرهصاوهو ىسقنءرخلاو ندح نب ةجراح مهيف الجر ْ
 !ىلص هللا لوسرا وتاف نوعنسم مثو فاجر اغص لبأ | لعاوم دقور ,اهنالا نم تراشطلات دب ةلمر |

 لا_لوسراياولاقف مدالب نع ملسو هيلع هللا ىلص هلل! لو. سر ملأ سهمال السالابنيرقم سو هيلع ١

 ا لان عف تلوادتيغي ناك رعدامانيش اومتكلهوال ايعتي رعوانب انج بدجا واندالب تتدسا !

 يب رمىلا تعةشانا كالي وهنا ناع“ ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاقع كيلا كب رعنشي وكبر

 1: سطع وهو ضرالاو تاوامسلاهي رك عسو يطعلاوهالا؛ ؛لاال هيلاذب رمي يدلا اذن |
 نم كوبل ههنا نأ سو هيلع هلثا ىلص هلا لوسر_لاقه دي دا لحرلا طئي < هل الجو هع ظع

 أ ينارعالا لاقت ه.لاق هللا لوسراياب روتي وأ ىبارعالا لاقم متايغ برقو مكصققتت |
 انا ملوهيلعمللا ىلصهللا ل وسر كديصفاريح كحصي بر نملوسراب مدعن نل ا

 ا هنأ لصةتن'لوسر ل2 راكوةيدي مج مهرو تادكلت ملكت وردم لا دمصو ل سو هيلعهقلا لص هللا لوسر ١

 ا
 أ 1

 ٍء
1 

 غل ا

 هيطبأ ضايي يفر وقح هيدي مفرمءاقست سلا يالاءأ ءاعدلا نم «يتيف هيدي عمربال ملسو هيلع

 ميقات تملا كلب يح اوكعمر رشملاو كتبو ك دلي قسا ميالا ها ءدنم طقح امن اكو

 ايقسال ةحرايقس مبلل اراضريغا هان لح ًاريغ الحاء اعساواقيطاعي رماكي رات ماتيغاقسا

 |١ نب ةبابل وبأ ماقف ءادعالا لعاب صنأو تيغلا انقسأ ميللا قعالو قرغالو م دهالو باذع 1

 لاقفانق سا مهلثا لسو هيلع هلا ىلص هللا لو سر لاقف دب ارملا ينرقللا ناهنا لوسراي لاقفرذنملا دبع
 موقي ىتحادقسأ ميلا ل -وديلعمقا ىلص هللا بلوسر لاق» تارم ثالت دبارملا يرقلا ةياياوبأ ||

 نيبامو باحسالو ةءزق رم ءامسلا قامو اوال لاقهرازاب هدب رءيلعت دساناي رعةبايلوبا

 ا ترشتنا ءامسلات طءوت الق رسركلا لثم ةداصم عاس ءارونم تعا طمرا ادالو ءانن نم علسو .و رييمملا

 0 بلع دسيأنأي رع ةبايلوب ماقواتبس سعشلا و ًارام هاو ترطم .هأ 2 نورظني مو

 /( لاومالا كله 1 يقتسي ترادهل أس يذلا ينعي هللا لوسراي لجرلا لاقف هنمرقل اجرخي الثل
 ا اي قح هيدي مفرواعدقرينملا ملسو هيلعمللا ىلد هللا _لوسر دعصق لل طايسلا تعادقناو

 ١ تباجلافرهشلا تبانمو ةيدوالا نوطي وباواظلاوماك ١ الا ىلعانيلءالوانلاوح ملل لاق مت هيطبأ

 لاقرذدللا دبعنب دبعنب ةبايليثا هيلا نع مهنوباو يقيمبلا جرخ او* بولا بايجتاك ةني دملا نعةباحسلا

 ا
| 
1 
1 

 ا
 ا
 ا
 ا

 ا
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 ا هرازابمدب رم دسياناي رعةبايلوب' ميني وانس بلاي لاا اىملا 1
 | تح علقت ل ةبابلاباياناقف ةيايليابراسنالا تفاطاهاورطماف ءاي-١1تلهتساهاباحس ءايسلاي |
 تصلقافهرازتاب هدب رءبلعت دسفاداب رعةبايلوب ماقف لسو هيلعهنلا لص هلا لوسر للاقام لعفت |
 رع أ هيف لعجي تيس ذلا عضوملا انهدب رهلاو ٠رطملا ءامدنم ليسي يذلا هبةثدب رملا يلعتو ٠ ءامسلا |

 ملسوهلعهننا يىلص هللا لوسر اعد لاق هدعدتلا ىشر ة رم نإ ب عك نع ميعنوبا جرح اوه« 1

 .| مهلدشا عوافاوكلهدق كموق ناو كال باهتساوكاط ءاوشل سن دق هللا نا تلقف هجيتافر .ةءلعأ
 | حرحاو*تانرطم تح ةع -انرلءىق 'اقلاقراضريعاعاءاقَدغاقَيطاعيرماخيخ اميغانقسا مبلل لاق |
 !| نامول أس سو هيلعمنلا لص يبنلا اونا رضم نماسان ناارهدعهنتا ىغر سابعنب'نع يمتوبا |
 | الجاعراضريغاساداقبطاة دعاعب رماشيرم ءنهافيشماهيغاتق ا مهللا لاق مهقسي ناو وعدي !
 ا يدقاولا ف قي راح نم يعنوب اودعس لة ربأ جرح اودءاهيس اورلعم ىتح هيلع تقبطاه تلئارويغ ا

 ْ هللا ىلص هللا ل وسر ىلعةرم ينب دفوم دقاولاق هحايشا نع ىرملا يهاربأ نب ن.ةرلا ديع يبث دلح

 |( هلاواولاقد البلا فيك لسو هيلع هلا ىلصهثا لوسرمه ل اقف عنا ةنس كويت نم هعجرم مسوديلع

 || دقاهودجون مدالب ىلا اوعجر تيغلا مهقسامبللا لاقت اله اعداف تى. ' ينامونوتسملابا 1
 ٠ عادولا ةحشل ةحمط زيه وهو م داق هيلعم دقف لسو هيلعهلذ' ىلص هللا لوسرم ماعد يذلا !مويلاي ترطم !

 ا ََ هيفاثل توعديدلا مويل !كالذبا ارطمَةب ويصماهاب دجوفاندالا اب لا انمجر هنأ لوسراي اقع ا

 ا ناوك رب قو ,لكحأت لبالاتي ًايدقلو ادّوح ةرطمةرشع سف لك يل عررا ا دالقا انتدلق : ْ

 أ يذلا هثدملا لسوهيلعمت الص هللا لوسر لاقفانلها ي ليقف عجرتناتايبان ,ءىراوت امايعع ١

0 
 ا

 ا لاو يقاوم دق نام الاس دفو نأ هحو ميش نعي دقاولا قب قي رط نم ميعنوب اجرح او*«كلذ عنصوه ا

 ْ ينانيقي نادللا عوامة يدجاو ق5 دنع د اللا فيك لسو هيلعمنلا ىلص ىبتلا مل لاقفرشع ةعس
 | مسير دكأو بيطا هناف كيدي عفرا هللا يبناي اولاقن عراد يف ثيفلا مهقسا مهلا لاقماناطوا
 : مويلا يف ترطم دق اهودجوفأبي !!اوعجر مت هيطب 1ضايبادب قتح هيدي عقرو لسو هيل هت لص |

 ا هللا يضر ىنأ نع يراخيلا جرخأو «ةءاسلا كلقيف سو هيلءهللاىلص هللا لوسر هيهاعدهيذنلا |

 ا هللا لصدلا_لوسر انييقرلسو وهيلعمتلا ىلصهللا لو سر ديع لعةنس سانلا تباصا لاق هنع

 | عداف لايعلا عاجول املا ثالههنثا لوسراي لاقت يل ارعأ هات بطخي ةعم ا موي . رينملا ىلع سو هيلع

 اهعضوام هديب يسفن يذلاوف دره امسلا يف ىرتاموديدي دي لسو هيلع ىلص هنأ ل وسر عفرفانل هللا

 ئ انمويانرطق تيل ىلعرداحتل ٠ ءالاتي « ارتحربتملا نعلزني مم لابجلا لاقماك باعمراث ىتح

1 



 ك0

 1 كم م م
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 ا هللا لوسراي لاقف يل ارعال !كالذماقف ىرح ال ةعجإلا قحهيلب يذلاودقلا دعب ودفلا نموكلا 5
 ا ىلا هديب ريشي أمانيلع سمانيلاوح ميلا لاقو هيدي لسو هيلع دق[ م هنلا لوسر عفرم اع انياامدهت

 ٍْ 1 ىيل وأ وارهش 2ةةائق يداولالاسو ةيوجلا لتم ةنيدملا تراص ىتح جرفنا الا ناهس انمقيسان |

 مب ىيحملا لخوالج رنا لاقا ذكهاصي اس سا نع لس ءاورو« د داب تدحالا ةيحانن مدا[

 أ ليقعساف بلعخي مئاق سو هيلع هلأ ىلص هللا بلوسرو ءاصقلا راد وم ناكباي نمةعج ظ

 | عواف ليسا تعطقناو لاومالا تكلم هللا لوسرايلاقوائاق ملسوهيلعمشا لصهللا لوسر |(

 | انمعأ امهللأ انثغ امهللا انتعأب ميللا لاقم هيدي لسو هيلعمتتا ىلص هللا لوسر مهره لاق اشيغي هللا ||

 ( لاقر ادالو تيب نم عاس نيب و اننيبامو ةعرقالو ةباعت نم ءامسلا يئىريامهلشاوالو سنا لاق !!

 ا اني ارامهّلاو الف لاق ترطم © ترشقنا ءايسلا تلعس والد سرتلا ثمة داحس ئارو نم تملطم |
 ' هللأ ىلص ها لودرو ةلبقملا ةعملا يبابلا كلذ نمل اجر لحد لاقاءوبسا يا اتيس سعتلا

 | عداف ليسلا تعطشناو لاومالا تكلم هللا لو سراي لاقف امماق هليقتسام بطحي عاق لودي
 ا ىلع مهلا اتيلع الو انيلاوح ىبللا لاق هيدي لسوهياع هللا ىلص لوسر عفرف لاقادع ا يكس هللا

 : لاق سعت يت يشع انحرحو تعطشناف لاق ريشا تب أنموةي دوال 'نوطب وباوطلاوماك ' الأ
 1 آك

 | درع ميعنوب او قيوبلا جرح او يروأال لاق لوال !لحرل اوه كلام ني سال اسعكي رش
5 

 ا 51 تالث ربكم دهسا ي جن ملسو هيلع هلعا ىبص يبنلا ماق لاق هنعمل ىمر ماما ْ

 أ جب رتراتف باع نمع ءايسلا يف ىرتاموايلو ايعتو اتيلوابعم انقزرأوم مهللا انتالتانقزر !مهللالاق !

1 

 إ

1 

7 

 متاقإسو هيلعمللا لص هللا لوسرو قاوسالال ادا حاف ءايسلا تيصقب [ىيسلا عمتجا م ةربغو ْ

 +دحا هيراشيامقرل املا ينال اوه نا هنماجلوايعتو اهعصواخل رتك ؟اماعتي ارا قرطلاتلاسو |:

 : ! ينام يللا ىلص هللا لوسر دنع نحن اني تلاق ءارفع نب ذوعم تش ع لان ءييمنوبأ جرخأو
 ا هللا ىلصهلئا لوسراعدفاو دجي لق ءامكر ا يفاوقلاف ءوضو ىلا س اناجاحا ذأ هراقسا ضعب

 ٍْإ | كت كلاقاهنعملا ىخرةشناع نع يعنوبا جرخاو+اوقسوسانلا قئسا تح ترطماف لسو هيلع
 ا هيدي عفرو ربنملا ىلع دعقو ىلصملا ىلا جرشتراطمل اطوق ملسوهيلعمللا لصهثا لوسر ىلا سانلا
 ؛ تلاس ىد ليما ب ٌ 5 ترطما مت مت قري وتدعرأ بالنا اتلاف هيطب !ضايب يب رح

 | جرخاو* هلوسروهللا ديعيفاو ري دق ء يش لك عملا نا دهشا سو هيلء هذا ىلص لاقف لووسلا
 ا هآتأاف رضم., .لعلسو هيلع هللا ىلص هللالوسراعد لاق يزهبلاةر نب بسك نع ء قيربلاو هجامنبأ

 | اعيرع اقيطاقدَع اعيغم اثيغ اتقسأب ملا لاقف لهنا عداف اوكلهدق كموقن ا لاق نايغسوبأ

 دم تم دهتاولاةفرطملا هيلا اوكف هوتافانرطم تح ةعجال !انتبلاف ثئار ريغالجاع راضريغ امفان



 تعاعق هلام ىلا فرصتي فيك مهم لحر لك ما ىتح ءامسلاتداج ىتح سو هيلع هللا ىلص ها ا
 جرخاو + سو ديلعدلاا ىلص هللا لوسر ةكريب كلذ لكس ادلا شاعو ضرالا تيصخو مئاهبلا |

 هللا ىلص هللا_كوسرملا يبا ارعا اج لاق هنعهلثا ىغر كلام ني سن انعرك؟ آسعنءاو يقريبلا

 | *الامشو اني مطقتي باصتلا لمجتيانيلعالوانيلاوحمبللا لسوهيلعمتتا ىلص لاق تييبلا |
 لاقف سو هيلع هللا لص يبنلا ىلا يب ارعا ءاج لاق ايهنع هللا غر سابع نب نع هحام نبا جرخاو |

 ُ هنأ دم رينملا دعصف لش مم رضحيالو حاد مل دورتي ام موق دنعن .«كتكج دقاهئا لوسراي

 هجو نمدحاأ هيت ًاياقلرب متت ار ريغ الج اءاقدءاعي رماقيط ائيرماتيغماتيغانقسا م للا لاق ا

 لوق ترك ذاع رلاقاهدعهللا بذر رمعنب' نع يراخعلا جرخا و+ انييحأ اولاقال اهوجولا نم

 شجي ققح ل زيام قستس ردنملا ىلعمل ءوهياعهللا ىلص هلا لوسر هجو ىلا رظنا اناو رعاشلا ا

 بازيملك |
 لمارالل ةمحع ىئاتيلال ات  هجوب ماغلا ىقتتسي ضياو

 سانلا طق لاقاهنع هلا ىضر سابعنبا نعرك اسعنياوتيدحلا بي رغييباطخلا جرحاو# |

 دق ادوسةماعب اّتعم دقرغلا عيقب ىلا ةعيدملا نم جرشت لسوديلعما ىلص هلل لوسر دهع ىلع

 ىلصو ريك ةلبقلا ليقئساف ةبب ؛رعاسوقابكتنم هيبكتم نيب رحال اوديدي نين اهفرط ىحرأ

 م ىعشلاو ةينالا يفو تروك سما اذا ىلوالاي أرق امهيفةهارقلاب رهج نيتمكر هءاحخ#اب
 | اندالب تحاض مهللا لاقف هيدي مدر هيلع ىن اول حو زعدقادمةعسلا ىلقتتلم ءادر بلق
 اهتداع٠_:رمةمحرلا رشاواهنك آما نم تاكربلا لزم« مهللا انباودتناهوادضرا تريغاو

 ميظع نم كيلا بوتتوادي ونذى متاع ك رقعتستق ماملالا نم رقشتسملا تداتيغتسملا ثيغلا»
 || انيغ انعمتي تيح نم ك شرع تحت نمازوز نعماننك اوأر اردمانيلءءاملا لسرامبللا اناياطخ

 تاريخا هب ليقثو تاكرتلا هب انلرخكتو تابنلا هبال عرست ايصح اماءاقيطاءرتامئ اراعرا داتيغم

 | نم قلخ ءيشل ةايحال مهلا جنش لك دام َن ِماَنلعَجَو كب اتك ين تاقكنامبللا

 جييمع تجعو مهْئاهب تماسهو مهتظ ءاسو مهتم طنق نموا سانلا طتقدقو هللا ءاملابالا ءامل
 اهمحصت باذو ابل مهذو اهمظعكلذل قدف ءايسلا رطقاتنع بح ذااهوالوأ ىلع ىلكتلا

 ماسالا ةماَلا متاهيلامحر امهللا كريغ هقزر لمحيال نمو ةداطلا نينحو ة آل نينا مرا مهللا
 مهللا مترلا مئاهبلاو مضرلا لافطالاو مكرلا خاشملا محرامبللا ةٌماصلا لافطالاو ةّماسلا

 لوسر غرفاق نيمحارلا محرا ايكحت + ري ءاعدلا عيت دلننيمور ان درتالونتوق ىلا ةوقن د



 ا
 2-ما

 ا طي طلي ريعب الو يس يبصانلاوكاتيتأ قل هاو لوسرايلاقف سو هيلع

 اهنال ىّتدي ءارذملاو كانيتأ
 ةيكتسالا ىتفلا هينكب قلاو

 اندنع سأنلا لك أي امم ءيشالو
 انرارف كيلاالا انل سلو

 م

 لفطلا نع يب سلا ماتاغشدقو
 ىلي' الوئام افعض عوحلانم

 لس ازوثلاو”يفاقلا لطنملا ىوس
 )سر ىلا الا سانلا رار نياو

 ا ء'ايسأا ىلا هيدي .. عقرف ريما دعص ىتحم ءادر رجي سو هيلعمتنا ىل صدا !لوسرماقف

 عررلا هب تدنتو عرضلا هن ظل تع ار ريغ لحاءراض ريغاس اناقة يطاق دعاعي رمائير ماتيغادقسأ

 ىتح هيدي ملسو هيلع هللا ىلص يلا ادرامهتاود لاق نوجر حت كلذك ءابتومدس ضرالا 5 ىحنو

 * هيدي ملسو هيلعهللا ىلص يبل عهرم قرغلا ىرغلا نوبت“ ةياط ولا لهأ ءاحوأبقا هرب ءامسلاح ملا

 ىتحةني دل! نع ب اعسلا باجاواهيلءالوانيلاوح لاقو لا ىلا

 :نءءانيع ترقايح ناكول تااطيباردهلأ لاق مه دحا م تدب وح لوميا لس يبا

 هلوقدي رت اكلم "كه لوسراي هيج جو هللا م ثا يط لاق هلوقأن دشتي

 نم لجر مانقف لحا لسو هيلعهأ ىلص هلل نأ لوسرلاقف

 |١ ءاملادوجو كلذب قمح و تنسحا دقق نسحارعاش نكي نامل .وديلعمللا لص ههلا لوس لاقف
 2 ةردس نب ب دب قب رط نم ةباوصلا يف معنوي أ جرحا ءاقسسانودب مسوهيلعمثلاىلس عكر

 يبا يلعنبا

 هيجوي ماغلا ىتي ضيبأو
 مشاه ل ؟نمك الحلادب فيطب
 ده يزب هللا تيب و ميذك

 قيس
 هل وح يح 0 ع

 ركش نم ذدملاو دا كل

 ةوعد هقااخ اعد نأ

 ةعاس ا الا كي لق

 قاعبلا ريثك ىلازعلا قافد
 همح هلاق اذ لراكم
 ديزؤملا قلي هللاركشب تمم

 لمارالل ةمضع ىناتيلا لاَ

 لضاوفو ةمح يف هدذنع ميك

 لضانو هلوحل نعام و

 لئالطاو انئانبا نع ل
 لاقعةبأك

 طملا ”يبنلا هجوب  انيقس

 رصبلا هم صخناو هيلا

 اهذنو

2 

 ع

 رردلا انيار ىتح عرساو

 رغم ايلع هللا هب تافا
 رغا ءاوثر اذ بلاط وب

 ررغلا قاب هلي رفكي نمو

1 

 ا
31 

 ملال

 ىتح وديلع هللا ىلص هللا وسر عماتجر خ لاق ءدج نع هيب ا نع ءأبق ل ادام

 . كمفم لياكالاك اهب قدحا

 || هايمىلا لسو هيلعدننا ىلص ي ىلص يبنلا ثعبف ءاماهي نكيولو اق ايقسلا مويلا ىمستت ينلا يثوةحاقل يوتحافلا اك | اهلزن

0 
 ا



6 
 ساسم مل مال صتص7لا ديم يمص يعم عل ةيوس دس حا يحس يسم هيي صج مج يعبأ 1 عم عب بسم حج نيج م جي يب لستم م

 ضع مهلع اوي داولا ردص يف مو هيلعمتا ىلص يتلا لزنو ةحاقلا نم ل |. لع رافغينب
 ثعيذاف صحت ساخ تيدنف ءاسطبلا يهدي سو هيلعدللا ىلص تت ي داو اولا نطيب هياصحا !

 ايقس هذه سو هيلع فأىل اصيب :1لاقفارفتك | تسدعم ل: ع :قستساو قسف ءالادلع أ 8

 بلاط ابانا بييعش نب ورم نع وكاس ءنباودعسن ماجر رحاو#«ايقسلا تيعس هلا اه كا '
 هيلا توكتف شاملا ىكردام زاخلايذ طويل مقا لس يلا ينسي يح !نبا عم تنك لاق ا

 لاقو لن م كسو ىنف لا ال اائيت هدنعن العا !ءاوشللذ تلقامو تتطع يب رخل كقف[
 مدقث دقو كسب رمال مك عأي ببر 5 !لاقم ءاملابا ذاق ضرال ا ىلا هبقع ىوهاف من تاقخ تش ًارعاي

 0 ا ملسو هيلع هلا ىلص هتتعب لبق تاي الان مرعا امنع رع تودن هلم
 ١ رشع يداحلا بألا

 ١ ةفلاسلا با ولالا يفركذت مل ىش تارهم يف '

 0 نعوم اور ينيبلاوك اهشاويذمرتلا جرحا 86 سانلان ”اسوهيلعمما ىلص دا هللا ةم ةيعع أ

ْ 

 ظ
  ةياالا هذه تلوت ىتح سرح سو هيلعمما ىلم يبا راك 5 تلاف أع هللا يصرة اع

 | يمح د اوقر صن أ نس انتاأي مام لاقمةبقلانمدس أ ار جرم مأق سانلأ َنِم َكمِصنَيهنلَأَو 1

 هللا ىلص يبللا تدهت لاقهنع هلث لاي هر ةدمج نع يمنوباو فارعط!اود. ا ؟جرحاو اولا

 :راماسو هيلع هللا ىلم هلا لوسر دل ل 'اقف كالعقي نأ دار ااذه ليقك لحرب ىف و مم هو هيلع ْ

/ 
: 

ْ 
| 
 ا

 َن دياز نعداي زن رمد نعيدقاو لا جرح او + ”يلعمنا لش م كالذ تتدراول عارت ن ل جارت

 ,| لس و هيلعدتلا ىلص هللا لوسر_مش'ولايطلا ىردب تقف بارعال ادب تعمل راعاةورغ يتعب

 (| تلاقف ةو 0-0 لع ةقحاسف هنو لِمر طم هناضاق ةححاشل بهذو هب ركسف ر ماي ذى ل أ

 || دع ال تن اوهباهحأ وعدم درفنا اءاهت ناكراه ديس اكو ترا نب روثعدأ نامطغ |

1 

03 

0 
 | هتوزع يلو هيلعدتلا ىلص يبلا عماسر لاق: نعم دحنب مهار نب هلثا دبع نع باد عيفأ

 راظتني مجمل دم مل وديلعهللا لص هللا لوسرو ردع !متامراص انيس دخأف ةعاسلا هذه هنم ىلحا 4

 هرداص كيس م ملا هيلع لي ريج عهدو لجو رع هنأ ل اسوهيلعمتلا ىلص هللا لوسر لاقف دمحعاي ين

 نملاقودس اريلعماق# . تييسلا سو هيلعمتاىلص هللا لوسر ذخاو هدي نم ف سلا عقوف

 ينم ريخ تنالاق ىلوالع كن أشل به ذافمق لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاقف دحاال ىلا ةيخ
 آمل ثماني ًارامهقاو اولاقف هموق ىلا حجر كعمكل ذب قحأاا سو هيلع ىلصدش لوس اقف

 َ نم لوقي وهو فلاي هسأ ارىلعفق اوتراشلانب روثعدنالأ رعشي لو هب ون فوفد



 مدعم 3ع
 هب يح سس

١ 
 | هركذ كلذ دعب ب دود ا اعج هيلع اكل اوافق فيلا هسأ أر لعتفتو تعنص

 ١ لاقو ىدوعو ونبأ هجحارخساو امرك ذدعب لاقو ةباوصلا ةقرعم يقةباغلا كنع !باتك ين ريتالا ن

 : اهدحا ممن اع روت راكان ب تروغ لمعلا ايو لاو ساشا دباب يبرد

 | ديعسوبا رك د5 يركسملادحا وباهركذدقوةياورلا هذه يالا دمالسا ركن يلو رخل آلا نم
 | تن هع صئاصخلاي يطويسلاظ١اخلات ب د دخلا اذهركذ دو هالعاهناو اروتعدمامسو سا 2

  هباعتانمالعرنيسمحو ةئاعبر ١يف ناك سو هيلع هلل للص يونلا نا ةداي ز هيبوأاصي أي دقاولا

 0 نيد ودم "ساي ذيداو لمجابتحت مجطش ايلا ةر يعل ىلع هب وت رمش نيد دب 'وسارع امهعمو

 ١ دقو دمح ككما دق ل واق هلق ىلع' اروتعد م ديساوض رح وهيلااورطبا بارعالا ناومياصصأ |!

 ١ !تيح هباهج”أنمدرفنا 5 عتود هردص يثل 7 ن راج عقد ريح روتعدنأ اوتَشيل مهب توغو ول

 اللاق يم كعتم نم لاقودس أر لع ماقو مل .وهيلع هنا ىل طصهننأ لوسروده ا ومدي ن . رم فيسلا ١١

 | هموقأ لاق هناواقنا امج كللع رتكأال هللا لوسرادمع ناو هلاالا هلأال نادهشا اناودحا

 || كالم هنا تهرعو يربظل تسف فيرد صيف عمدق لي وط ضبا لج ر ىلا ترطب يف هومال نيح
 الأ هذه 0 ىلا هسموق و لمحو هلأ 0 تدبشو

 هل هكمسو عاما 55 6 8

  9عاقرلاتا 3 ةدرغي ىوردقتل قو يقبل ادي الأ |

 حاو#هأ نأكمق امين احم ةوزغلا هده أم طفح دقي دقا وأ ناك نأد هذه لتم ىرحاةصق ا

 لس الفد لبق ةورع سو هيلعهنلا ىلص هن' لوسر عماتوو غل اق هلل اديع س رياح نعناحيشلا ا

 هتالسدلا لوسر لزنف هاععلا ريثك داوب , امويةلئاةلادعك <ردأ [سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا |

 ةرعمتس تحت لسو هيل عمنا ىلص هلا لوسر لر ووجب نو ولطتس د هاصملا يب سأنلا قرفتو لسو هيلع ا |!

 ا سلاج يار عا دعا انوا ثكانوع دي ملسو هيلع هللا ىلص هنأ لوسر اذافةمونانغا هي ساهي قلعت ا

 ا هلذا تلق ينم كلعسم نم يللاقفاتلص هدي يقوهو تظقيتسافمئأد آناو قيس طرتخا ادهنأل اقم ا

 ليج وبأ لاق لاق هنعهلئأ يدر ةريرهيبأ نع ملسم جرح أو د هيناعيل 2 سلجو سلا ماشف 1

 | كاذ لعثقي هتيأر . ة لاو تحألاو لاقف م ل اقف مكربظا نيب ههجو دقت رفعي له

 / ا اطيل يلصي وهو سو يعلى هل لوسر قا بالا يديبجبو ترفعالو هت د ىلعن أطال

 ا هسا وق كسل * رالاقكلل امل ليقف هديب قي وهيبقع ىلع صكشب وهوال اهنممم ان اقهتبقر ىلع ا

 َظ دكتالماهتفطتخالا ينمان دوأ لو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاقف ةحدج الا ال رهو راننماقدنخ

 8ع مع سه

 موي ذي 1 يَ

! «. 



 امل

 قاوسا ريا جرخاو*ةروسلا مكواَقلَ ناسنإلا ن نإ 530 لرتاواوصعاوضع

 دق ادهم ن نا شيرقر ّشعمأب :لهجوب !لاق ل اقام. معلا يخر . ”ايعنما نع يمنوباو يقييبلاو ا

 هل نسلجال هنن ادهاعاقاوانعمل . 1 ءوايمالالأ هيقستواتئاب ١ امتتو أنتي د بيع نم تورت داما

 الف ملا ديأم اثم ديعوش كلؤدس متصياف هس أر هب تار هتال هي سلجاذاف ر ردا دع

 ةيساودلج شي رق تدغ دقو يبصي لسوهيلعمقلا ىلص هنا لوسروماقو سلج متارجت ثحايصأ

 يس هوه ل قا مع رجلا ليحوتأ لح لسو هيلعدتلا ىلص هنا لوسردجس الق نور طنب مهتيدمأ

 لو. رحطلا فىذق ىتح هرجت > ىلعمادي تسسيدقاب وعر-هنول قلت ايهتنم حجر نمد أ ا

 م 55 لبالا نمل خل هنوديل ضرع هيلا ت ال لاق لل ماولاق»ش ةنم لاجر ديلا تاو
 هللا ىلص هللا لو-رلاقف يلكح 08 فن ثرأ< م طق لمت هاي الوب مقال وهتماه لمت نأ

 لاق أهينع هلا يدان نعيراحبا جرخ اوه ذحال ينمأ دو ل ايربج كاذ ملسو هيلع ا

 ياسو هيلعمللا ىلص يبنلا غلبف هقدع لعن أطال ةعكلا ددع يل هي ادهم تب ار نثل ليجمالاق ا
 7 نيف دعتملا ءاح ىتح لهج يلا لود نايم جوش كلذ ال لي اتش ا

 نم نمي ا ماردطلاورازبلاهجرساو# رش موي اذه ت اقف طئاخلا مهتقاف بابلا نمل

 ي اذ نا "يلع هللرا لهجوب ا لاقي دجحمملا ياموي تاك طملب سابعلا هيب أن نعسابع نبا قي رخ

 ل يبا لوشب هتريحام سو هيله ىلصهللال لوس لعتجر 2: هتبقر ىلع ًاطانا ادحاسأدمع

 ذخافرشمويأ ذهت اقف طئاخلا مهقاف بايلا ل2 لخدين نا لمه رجم ءام جد نايضغ جرت

 نة كرس نادت 26 كير_م مسا 1 أنفِإ ه6 ارقي سو هيلعمثلا لص هنت لوسر

 هللاوىراامنورتالا لهجوبا لاقي د ةءاذه لهج ىلال اسال اق ىتطيلنانإلا

 نمالجر تعع*لاق ريبج لوب مخاد نع ىقهيبلاو يدقاولا جرحأو * يلع امسلا قفاكدسا

 هاىلص هنا لوسرو ةيحاب لك ملس“ يأت ليلا ىلا! ترظنفادحا تدهش لوقي ني .رجايملا

 دحا موي لوقي باهش لعب هدأ دبع تيأر دقلو هتعفرسصي كلذ لك اهطسو سو هيلع

 هزواج مدا هحمام هيتج ىلا ملسو هيلع ها ىلص هللا لوسرواجت ثراث 2 الف دهم ىلع يولد

 اندهاعتف ةعب را انجح رج عوتم اثم هنأ هللا ف لح ادعي ًارامهتاولاقف ل :راوقص كلذ يق هيتاعف

 ين دحوهيبأ : رعرفعج نب يعاربأ ينآدح ي دقاولا لاق«كلذملا صلخت ف هلدق ىلعان دقاعتو

 ظ دبع نع رفعجج نيدنلا دبع ينث دحو يرعشلا ةيمأ نب ورم نب رعح نعود يع يا نب هلثا دبع



 م
 ' لاب نمدجلا امك ضير قنمرغل لاقدق برح نب ناب وب نآك ك-اولاق نوعايلا نب دح اول |
 | هيلا تجرح يتي وقتنا نال اقف برعلا نم لحرهاتامابر ًاث كرديف قاوسالا ييشعمداءا دهم
 | ةقفتواريع هاطعاو انبحاص تنا لاق ريسلا ةيداح لثم رج ىجمو قيرطلاب دام فادلاتعاو ع
 ١ جرن دحادي عيال لحرلا لاقدمت ىلا هيبسيفدحا ذه عمل نا نم ال فاو كرءاوطالاقو أ

 | هلا ىلصدفلا لوسر ىلعلح دع ل ايقأ مة سداس حبيصور را رهظ واسم -راسف هجاحأ ار ىلعالال

 | هللا ديدب اهني ودنيب ل احمل واردغ لدي ريلحللا ذهنا هبا” ال لاقد "تال لسوعيلع ا

| 
 ا تح مقا كتي مادق لاهل هدأ جام نابسيفاوبج محا“ ءاتدام ل نم اه لاق دب ا

 | َ يسفن تفعضو , يلقع بهذم كتي أرز االا وجم هارد لاج اي او

 0 د قح 7 0 عحونم كنأ نلعت نولاولع مل دم موش

 أ يقادرف اهدي شو ةلرلواهو بلل يلأ ةحوز برع تشع . ءاروملا تبقا بفيلاديََي 1 |

 اناو تايقادق هل الوسراي لاق كب هبااه اراطعركب وبا هعم هسسودحسملاي لاا وميلعملا لم 1!

 ا هلا لص هللا لوسرر :هوركماهلا لع تفقود هب مصتعفان ارق م ارقويفارتىلابما لاق كارتن اى احا ا
 إ - تلوم كاجمام تدبلا اذه بروال لا ةيفاهش كبحاص نا ترعخايفا اركبابااي تلاقم لسو هيلعأ ا

 | رعشلا اميرديامورعاش يحامح امهثناو لاقف هيعودوب ءايسا نع رحل اهحو نم قهيبلا هحرحاو | ١
 ايد ويني هللا لعج يفارت نأ اهناهأدحا ي دنع نيرت ل هامل لق 5 -و لعدن ىلص هللا لوسر اقع
 معنوي اوةبيس اي انياةوحم جارح اوهادحا كدنعىراا.هتاوج أ اربح 1تلاقرك و ,ااط 'افابياح |

 هحاتم ينركسي كالمابخ 0-3 هيب ناك لاق كتأ ًارامهثلا لوسواب كي وبا لات هيفو سابعد أ نع

 5 . . ع هس

 مودايأ نيب ن مانجو لمت هلوق يفايعدع ل اىضر سابع 37 نءقمتلاجر +او تيهذ قح

 2 م م م

 ال”مهق مراسب انسبلا لوقي ”ماَنَمْعَأَ ءاطغشي رت رافكلاقادس مِهْفْلَخ قادس

 ْ هللا لص يبنلاب اوصاوت موزخت ينب نماسأم ن' كالذوهنوذ ودم 1 موديلع هلا! ىلص ىلا نو رصبب

 1 أوعع“ ىو مئاق سو هيلعهللا ىلص يبالااةيبف ةريذملا نبديلولاولهجوبأ مهنم هولت واقبل وديع |

 اللوهت ءارق 5 حمل لع هيف يلع عب يذلا ن اكلاقا ٍ تح قلطم فءطعقبل ديلو ملاهبلا ااسراف هتءارق ديلا هلا ااسرات هتءاوق ||
 يم



 دي دعا 9غ
 : ميس هياط سس اسما ل ندم ل بمسسسصم

 هن ءارقاوععس هيفيلصي وه يذلا ناكملا ىلااوهتن هناايلقووتاق كلذ 1ذ مولع مهلا فرصتافهارث

 || مواوفرصتاف مهفلخ نم هنومعس# هيلا نوبهذيف مهفلح نم توصلااذاف توصلا ىلا نوبهذيف

 ةياآلا لا اسْمَ نيوادس يأ كي مات[جو ىلاعت هلوق كال طف البس هيلااودجي
 || هريسفتيريرج نبا هجرحاام ىلاريشإ يطويسلا مانا لاق ذعدي اريام ةمركعىورو يتبيبلالاق

 مهقانعأ ايناس ان إتامد ناع'الو ىلمعال ادعت تلي ارنثل لوجوبا لاق لاقةمكع نع |

 م يس مم

 ا جرح ار*هرصدال وه زءاوهنيا لوقيدهت ذه نواوقيأ ولاكن و رص ايل هلوقىلا دلع |

 | ارقي اسو هيلعمللا لم يبنلا ناكلافام تع هلا ىذر سابعن.ا نعةمركع قي رط نم رم ميعتوبأ
 ا [| ةعومجمههديلاذأ 'وهوذدح ًايأاوماق قدح شي رق نم ل ساندي ىذ ات ىقحو ءار لا يرهجيث جسما ي

 ْ | محيلاومثا كدتساولاو مسوديلعملا ىلص يب. للا اج نورصيب ال يع ماذاومهقانعا ىلا
 ميس 9 جرف

 | _ميكمملا ن اًرَمْلاَو سيت ازف , مهعدللاذ ىذقح مللو ءلعدا ىلص يبلااعدف

 | ىلا ماقموزغم يتب _:ىمالحو ناهيبأ نع نابلس سرقملا قي رط نم ميعنوا جرحاو#ب تايآلا
 دهاسوهومأتا ل'لمديامملالسملا لوسردب ىريل أ رهف دلي يو ءملسو هيلع هلثأ ىلس هلالوسر

 ا اولاقق همامعتا ىلا عجرا همددي نمررفلا أمر را عطتسإ مهر حشا ىلع هعباصا تسيف هيدي عفر

 | هعاصا اودحوف كئذ_م الا را عيطعسا ال يدي اذ نكلوال لاق لجرلا نعتسبجا
 ا يدقاولا جرحاو* داري“ يشاذح اولاقو اهوصاخ ىتح هعباصا اوماعف رحمملا ىلع سيد
 ْ نب ةورعن ءممتوبأو
 'أ ففصت هنجاح دير اوي م 1 هيلع هللا لصد“ !لوسر جر دل ضرع 5 هديل ء هللا ىلص

 || لاقفر رهتلا ه هارق هححاط بهذا ذادعبب ناكو نوح !ةيدت نمل اك !غايفديدش "رح يفراهنلا

 أ اجار افراعتأ 1 ىللصهشا_ل اوسر ملاان دع هلاتع معا كادنم ىلخا ادب اهدجاال

 !! اذاف هدحووهودلاتغا 2يرا ءاجرادت تيتارصتلا لاقدءا ! لاقي لوجان تاع لزم لاا« وعزم
 ا اذهليحو !لاقامجار تيلوواهنم ترعذفاهعاوما ةلاميس ار لعابيايناب بر تتدواسا
 ا كاف محلا هدب نءرابح نب سيق قب راخ نم ميمنوب أ أومدلا «نءاويفارعطلا جرت هدو هر ضعب

 لسوهيلعملل ىلح ١ لوسر ىلعاموي ان دعاوت نيتاه”ينيعن ت١ ةرامكتدح اةمايككا يللاق
 ىضق ىتحانل ةعاشانيلع يشذف تتفت ال اةمايتب ليحا قب هنا اننا فاماتوصانسعس» هيلااشخ مدخ دك

 ىتح ةور اوافصلا تءاجخل هيلا فيت ءاج انن ىرح اةليل ه هلاتدع اون م هلها ىلا جدو أ

 هللا لوسر يذوب تراحلا ا رضنلا ناكل اك هدع هلأ ىذر ريب 8

 تح سل ل كلا ل اش لش ملدا تمام صم ههنا خماس ةلسلم تلططم ل 1



 * هيفاتلنذاو مالسالا هللا انقزر تح كل ذانمقتاممت ارماتتب ايلا ى رخال ايامها دا تقلا

 نلتفال برز حالا موي ىلاقةريغملا ل !نم الجر ن اامهنعهللا ىضر سايعنبا نع يعتوبا جرخاو
 كيلا ممدنو هي رأونأتيلا هعمدأ دمع دم اي اولاقف هتبقر تق دنا» مقوف قدنحلا يف هسرف يثواف ادم

 ةيدوهينأ هتعهللا يشر سنأ نم دا جرحاو* ةيدلا تيبح تييح هنافهوذخ لاقفهتيد ١

 هللا لص هللا_لوسرملا اهب ' يب نه لكافذموع»*ةاتب مو هيلعهما ىلص هللا لوسرتتا ا

 جرخاو+كالذ لعشلطلسيل هللا ن نك كام لاقكاقنال تدرا تلاقشلل ذ نعام أف سو هيلع ا

 | نماك ار رس دات تزوج ةفرقم'اهل لاقي ةرازهيف نمةأر -1نااهنعدلنا ىحدر ةتئاع نع ميمنوبأ ا

 ابلكت ملل لاقل -وهيلءمنتا ىلص يبدلا غليه هواتقيل ملسوهيلعمتلا لح يتلا ىلااع دلو داوواهدلو |

 ا معو حر رحاوش ّ - اهدلووةعرق مأ مال لتقماوقعل لامي رس ي ةثراح نب دي ز مهيلاوتسعب واهدلوب

 ا ها ىلصوتا لوسر ىلعام دق ليفطلا سرع اعوسيقنب دبر أناا.نعهللا يمر سابعنبا نعا

 ثادسدل ملسو هياع لذ ا ىلص ىبلا لاقف ك دعب نم تما نأ رمالا يلا ام رماع ل اقف لسو هيلع

 +: لو هيلع هللا ىلص يبملالاقدالاحرواليح كيلع اهم الامال هللاولاق كموقلالو كلل 0
 100 لا راايرماعءلاقاح رسام هلأ |(

 5 | عددي عضوالم فيسلادب والسمرب هيام ىلص دعمماقف كلك يعمق دم اي رءاعلاقف |

 ا لعملا لسرأةر انا ” ايدل ءيفراشه تا مااياو ءاعىلع دن را ًاطبأو اوم امئاق ىلع تسي هقيس ١

 0 لا ا ل ا 1
 1 لمام ملعي 'هلد | ىلاعت هللا لرا مادا

 . . : دامعا ل دم 9 1
 0 هيلع دن ىلصا دم نول هدأ رعأن ,.تابقمملا لاق لال ادي كش هلوق ىلا ىثن ١ لك ا

 سوما عدلا نع !ىلصدتلا ل !ءسر عم ناث + 5 خوكألا نب ةلج نع يل اريطلاو هيمتو م انا جرحأو أ

 ا | غلا تأسلاموقل ىف ة«لاقدتا !لورلاق يبا مولاة ”يبسأب'ىلاق تم أ نم لاق لحرم ءكجذأ ||

 هياعددرم ل! !هريع ميس مل .وديلعما ؛ىلح ىذا ءاطعأم كمي ديفرالاقهللا الأ تبيغلا ميال ا

 |بايلااذهوم رذدقو لاقتور' يدلا عيطخست نكت كنا امال وديلعثا ىلم هن لو در لاقق

 َ 8 ءمدقل دقوأ دج عمأ وءايسال اوءادمالا هاما اموديلعملا لص ينلاةعتع باب يأ أ

 2 هنلحام ةحرقرع اءىلع لسراو هملعتم ةقعاص دب رأ

 رصطاد مقال تام تركت ةاغاودحاو لهم يفد مح كيا '«باوبالاي واقر قم ريتك ه نم | ا

 لسد هلام 'مامالا حج بح 26 ةر دعا لبق ملسو هيلعدللا ىلص هلئال هودت ارسم نم عقوأمو 96 |

 هذه .نعقري ناك و5 ءوحتدزأ نمل امهروهو دايخ مدق ل اقام مزعل ى در سأيع نبأ نع قييبلاو ١

 يدي ىلع هيقشلا + نادل لعل جرلات ' 'لاقف نودجم دمنا نولوقي سادلا "يعل يح حاب د[
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 : دب ْث تللذ لاو اقف ليج يلأ ىلعموةلان مم عع + نواح نس ةيمأ ل لي و اولسو هيلعمملا لصما |

 م 20 ادبا هعيتاال مك لاقفددم كتااحد بعراما ققعلت ن ادي رت ن وكت ناامأ» د |

 هعئلاحو ”يلا انوعرشي حامر موععهلاعش د نعداحرو هنيع نع الحر ءءمتي اردتي أ راليلأو :

 ميلا نامت هدر امودلام لك اف يتب ىلعا يصو ناك ل وج ابا نأ ثالذ ريظنو* يمسفن ىلع ونال ٠

 بلاقن" ليف ءاشي نم ىدي ىلع .قشيل هللانأو حاي رلاءذهنم راينا تلقفادمتيقلف لاق ا

 دهشاو هل يداه الف هلا للضي د نمو هلل ضم الفدا هدهينماتلاعاتأ دس نموانسنا رورش نم

 ماضرب : هقللا تح اجرا كلذ ل و هيلع هث ا ىلص مواسفان حالا: -ىأ ارفدلامج ا ىلارطنق مل سوه اع ا

 أ

 يبنلا هعمىشف ل وهيلءملا ىلص يبنلا نو ءياذحالا محلايبا نمكاجام ءازهعساهلاولاقو

 عاما ليجا ليج اباثما يف ي ثأر مالا ةصقامأ * * ىنتدمطل هيطعا ن ١ تعدتما وأ هلاهش نع ْ

 هاب ذوعنو هيلع لكوتنو هب نم اونو هليعتسنو مدحت هادا نأ لسو هيلع هللاىلص هلا لوسر

 نهداءاف ىلع :نهدعأ دام لاقد هلوسرو هدبع ادهث ناو هلكي رشال مدح و مال الاهل نا

 ناقكلا ءال "ره لثمتءعماش ءارعشلا لوقوةرحتلا لوقو ةنبكلا_لوق تععسدقل هللاو لاقف
 ةريره يأ نع يراذجلا جرخاو+ ساو هعيابق مال سال [لطكعيابا ك دي اهفرعلا سوماق ن غاب دقأو
 شيرق مش يتعدل اف رصي فيكن 8 وبجتم ال ال و هيل عدنا ىلص هنا لوسر ىلاق لاق هدع هلا يب ةر

 ملسوهيلعهللا ىلص يبتلا ادي ة ةريسلايفيبلحلا لاقو# دمج اءاوامم ذم نودعلي وادم نوغشل مهنعلو

 دعب ةقلح شي رق قلح ىف وطي ديب ل نم لجر ذا ةباحخلا نم هم نموه دجحملا يف سلاج
 متحاسإ ليوا باج يلا باجي و اةريملا يلع لحدتامإك شب وق رمشعم اي لوقي وهو ىرخا
 هللا لوسرملا ىعتنا قتح م هقلح ىلع ف وطي لازامو كم رح يف يفمكيلء لحد ,نم نولي متدأ و رجأت

 مدق هبارك دق كملظ ع نمو لسو هياعهننا ىلص هللا لوس رمل لاق هيادصا يوه يما ىلص

 يتعلم ”يلعد كاف لاق ئاس هلجال امعسا مل تاهنامتا تلشن لهجوب !هتماهءاف نا لاما ةث
 هللا ىلص ماقف ةرورلاب ي”لاق هذه كلا.-!نياو لس هيلع دا لصد لوسر لاقف ملطف

 | لما ١ ىطعاو هعاب أريع لئفاوىقابا منيل عابف مل طسو هيلع هللا لص هما لوسراهدخاو |

 ا نم ةييه ملاكتيال ورظني قوسلان م ةيحان فسأل اج ليج واو كلذ لكم هنق لطم ديع ينب ا

 ١ ام لفل درعتنا ورم اي كايا ليج ينال لسوهيلع هللا لصلاق م ملسو هيلع هللا ىلص هما لوسو 1
 || لوسر فرسان داي دوعأ ال دمعاي درعا لوقي ١ لعشم دام ىنه ىركف لجرلا اذهب تعنص

 ملسو هيلع هنثا ىلص يبل لا شي رق رافك هثعب نادي لهج يلا ىلعمل هو هيلع هنن ىلص يبنلاب

 ةب رحو هيي نعةب رح نمت فخ لاق: كألذ يف لوج ىلال ليقفهلامهلادرو لسوديلع هلذا لص



 و ٠ . 1 3 1 ا 1 أ ا 1 1 1 0

 ! يهنلا شي .رق هتلدف اهناثاب هلطقالا حا ممشخل نمنطب ةشاراىلا ةيسن يشار ا صنت نم

 ١ ملسو هيلع هللا ىلص هما بلوسرب مهنم ءازهتسا لهج يلا نم هفصنيل سو هيلع هنا ىلص
 ا ا نم شيرق رشعمايلاقو مييدان ىلع مقون ادعي كلل ذ نأكو لهج ىلا ىلعهل ةردقال نأ مهم“ را

| 
| 
1 

 3 كالذىرت دل ولاقد قح ىلع باغ دقو ل ليسن او بيرغيفان ماشهزب كخلا ىلا ىلع ينديعي

 : هيلعمتلا ىلص هلل“ لوسرملا ءاج هيلءكنيعي ورم هيلا هذا لسو هياعهلا ىلص هللا لو سر نونعي

 ماشهنب كل اابا اهل اهلا ديعاي لسو هيلع هن: ىلص يبتللا بدافع لاقت لوج ىفا عمهلاح هلرك د ف لسو
 : هدموم ل ذخأي لجر نع موقلا“ اللثه تلأسدقو ليدس ني أو بي رغاناودل بق يبىقح ىلع ينملغ

 ٍْ ليج ىفالحرلا عمم سو هياعدلا ١ ىلد يباناعأ 5 قيدللا كلم ريهقم قح يذم كلا اوراشاع

 || هقح اذه رطعأ لاقف ريعت ي“ هدول عقد !دقود لا جرعشد هت لاقأ ذه نم لاق: هباب يلع برضو

 لجرلا نأمتديلا هعمدم لجرلا ثالث داوهام جراء لح دم هل يدلا هيطعا يد حرتت ال معب لاقف
 اريح هنا ءارج لاق ملوهيلممللا ىلصيحلا ىف 'هودعب نإ دلا سابا كلذ لها لع بقو قتل 9

 || مهيد تم“ الجر اواسرا اوك 5 دقو 4 يلدا هللاو دش لو هيلعهشأ ىلع يبنلا

 ه1 سس ب م سس سس سس سس ع سس ب بج سيد بص جاع ا هانكس.

 تب ر اذأم هل اولاق لحرلا عجر الف عندي ذم راحنأ اوئاقورل -و هيلع هللا ىلس ىب 1 ا

 هل اكواب وعر ماع 3 هيلا رخماب هيلع رف ناالاو دام هللاو بجعل دما نءابجت تي اولاقف

 | هيلا جرف ل اح دق هقد ديلا جرم مأ ق-تالا مد لاق دقحا لح ب عادل لاقع هح ور دعم رسل

 | ناالا وماتاودكحي ولاق» تعمم ل: هاني ارا٠ ليج لال وأ ق كلذ دع هاي ادا طع اهدقك

 لا كج ينأر قون ناوهيلا تجر مايعر.تئا8 هتوص تععت و لاب "يلع برض ا

 1 منا تلاق اع هلأ ى درة ماو < رعود ياك ال ترح انو تداول طقدلتم ثني ًاراع 1

 0 هحلقتف ةيردق هقيس أنه كى هب رشف لع َ اذا اولاتو امور 55 ةبس شي رق م كرشم 1

 ! رجلا !يتاودقاعت دق شيرق 5 "بالاك 92 93 هلت اقم بأ اناولا ىلع تلح ده م يجععس

 1 | مههايسأب كنون ر رمت ي* ٠«كللا نوموقي كوأ ارواذإ دلت انووأسأودأسو ىزعلاو تالاياو هل :

 1 مكس وراوعفر خدها بياع ا>دف ًاضوننادع 3 جرس مر كيتال ةيباي لاقت ؛ كيواتقشيم |(

 0 رد لتقال كال ذهباص مهنه هل ر اش وجولات تحال اقم م عوعاب ىعرفبا رت نمذم ميقذخاف

 ةبقع مدقب طيعم يبا ا ةيقع ةسلاجت م راكي 0 اع هللا ىلص يبملا ل أك يب يباحلا لاقو* ا

 برق الف مل ودب يلع هللا ل يبنلا اعدو شيرق فارشا ١ نمسأنلا اعدواءاعط تصر فس نم

 دهشل ىق 8 كيءاعاط لك أب ايأنأ امىلاقو لك 0 ٠ رام نو هيلع هنا ىلص هللا لوسر لا ماعطلا هيلا

 ا هياعدللا ىلص لك افدقا لور كنا دهشأو و هللاالاهلأال ن ادبشا ةيقع لاقف هللا اللا هلال نأ
2020 

 ا
 ١



 ةبقع : ةلاقايب 'سانلا ربخاف فلخ نب يب ًالاقي دص ةبقع ن اكو سانلا_فرصت او هماعلط نم لسو |[ ْ

 | لك أي نا ىباف فيرش لحر يل زخ.لخو نكلو ثوبصامهلناولاقف توبص ةيقعاي لاقوهيلا لاف |!

 ا يسفن يف تسيل ةداهشلاو هل تدهشف ماعب مو ينيب نم جرخي نا تديقتس فهل دههشا ناال ا يماعط ا
 ا تلاقن هينعع مطلتو ههجو يف قزبتوم أطن لادم تيقل نا مارح كوهجو نم ىعجوىلا هلل اقف

 ٍْ 0 ةيقاع قب ا كاملا لاقشلا 5 دب لم وديلعمتا لص بلا جا ةيقع نأ تكلل ذ كلل ةبقعدل
 :رتحاف را باهثك ههجو يملا تعجر لب سو هياعهنثأ ىلص هلئا لو سر هجو ىلا ةقزبلا لصت |

 ع ملل ضعي ٌمْويَو هقح يفهللال زب او توملا ىلا ههبجو يف قرملا رثا ناكواهناكم ا
 | اليخاتالف ديشآل يت ايوب يس لوم تذَعت يدلي لوقيويدَي | هسا ءامسسا
 + ود ٍنانالل ناطبشلا َناكَو ين هاج د 0 رك لا نر ءىنأض ادت ا

 ء ارفعدب ذاع تل اخ نب اووح جرخ هنا هتعللا ىتدقرزا مقار نإ ةعادر نع هه ا ْ

 ضر عف مل لسو هيلع هلأ لص يبل ةعافرى ًارنراصنالا نمةعسلا جو ورحل .,ةكلذو كمامدق ىح :

 أ نفلاقدشا اناف كك ضن ف لاق هاف لابطلاوضرالاو تاوع-ا قلح نملاقوماللسالا هيلع |
 متناق كشبعت نا قح ماع قواخملا مادا علاي قح ا قلاخلاف لاق _:ىختانلقمانصالا هذه لمع ا
 هقلاال هلال نا ةداهشو هللا ةدابعملاوعدا داو هوم تلمع « يشن موو دبعت نا حا هن اواو تامع |
 | رومال | ىلامنم ناكل الطأب هيلاوعدت يذلا ناكولادلق ناودعلا ك رثو محرلا ةلصومشلا لور يفاو ش

 تعبلات ل قئمافاحدقاب :هدل تلف حادق ةعبس تجرخاو تفطف تبهذ م قالخالا نساممو ||

 عرفتم ر مضف تار 0-0 هحدق جرخ ًافاقح دمت هيلاوع ديامناك نأ ميلا تافواتبب رف

 نبا قي رط نم يقبمبلا جرخاو# هللا لوسرا دمج ناو هللاال اهلا ال نا دهشا”تمصصف تارع عبس

 يف برعلا لئ 1.5 ىلع هسفن ضرعي سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ناكأللاق ةبقعنب ىسومو باهش
 طئاملاةيسو بوركموهو طئاخ لظتساف عجرف هوبي لف فيقث ى عهسفم ضرعف مسوم لك
 لها نم يئارمتوهو سا دعه مسا املامالغ هيلا السر مأي ارالفةعيرنب ةبيشوة عب رن: ةبثع

 لاق عونبت له !نملاقتنأ ضرايأ نمل سو هيلعهللا ىلص هللا لوسرهل لاق ءاجارلق ىونين

 هللاومللا لوسر انأ لاقىتم نيسنوي نمكي رديامو لاق تمني سنوي حلاصلا لجرل!ةنيدم نم ٠
 ةبتعرصبأ ايلف هيم دق لقي لعجو ملسو هيلءهنثا ىلص هنا لوسرل ادجاس سادعّرت هربغ يفربخا | 1

 هتلعف كرتهو هيمدق تليقودمح تدح كنأش امالاقاهات|الفاتكسامبمالغ غ عنصيامةييشو |

 قىقم نب سنوي ىعدي ديلا هلثأ لوسرن أش نم هتفرعءيثب ينريخاللاص لجرا ذه لاقانمدحاي ١



 يي
 _ 3 ه4 دل

 ني دلاخ قي راط نم يعنوبا جرخأو : « عادخ لجر هناف كنتينارصن نع كننتفيال الاقو هب اكهضف ا

 هيلع! ىلص هللا لو ءر_فكلاقف جملا يفدكم لئاونب ركب تمدق لاق دج نع هيب نعديعس .

 ءاجالف ةثراحاتخي“ * ىجي ىتحاولاق مهيلعضرعف ماتاف مهيلع ينضرعاد مهتئاركم يجال ملسو |
 راق يذب اوقلاالف لوقي امان :رظ فان دعمهنيب واني اماتغرماذاح أب رح سرفلا نيب واتنيب نا لاق |

 مواعش وبفللاقدم اولا اق هيلا كاعدام ملاك اعديذلا لحرلا م امميتت ل لاق سرعلاو مث ١
 2 جي راتلا يف يرامج ا جرحا و*«اور صليق لسو هيلع هللا ىلص هللا او -رل اقع سرغلا ىلعاورصتف ا

 '| مللاصوبا نع يباكلا لاقو م. دلادي زين 0 ل
 | كاذل اقل -وهيلعدملا لص ىبلادنعراق يذةعتو ترك ذلاقاهسع هللاىفر سابع نبأن نع ٍإ

 هدا

 نب هللادبع نعريسوباو يدقأولا جرحاو#اورصنيب و مهعلا نم برعلا هيف تغدتناموي لوا ١ هل ابع “ااه أعدم ىنع ملسو هيلع ىلم ثا لو مران ءاج لاقد اح ٠ .نع ديب أ نا يمس ل١ ةصياوإ|
 ا

0 
 هأنأ:ولحرلا اذهادق دصواهقاب ةماحأ اال لاقد يب علا قور نم نب ةرسيمادعمناكوانلريحالو |
 ا

 | موقف علبالا 0 غلب ب عجور أ درب اميادشا . فاح اغيو أولا ْن لاتاحر اع ىلع لص جح

 دوري ىلأ اولامت لحرأا ده نع مولئاسدو ياهي نادك د: ىلاانب ارفيهةرسم ملاقت اوفرصتاو |
 كى

 يش را ىلرعلا يعالا ىبنلامل !ودياعمكا' للص هه لوءررت اورد حووعضوم مل ارعس اوجرحاف !:

 ةرد هنيع ةيسلوبللا الو دعطلاب الوريصق!ابالو لب نا وطلاب نس "و در دككلاب أى راجي وراجلا

 2 يودع الا - ب

 ف هم٠أنلو هعيتن الود دس باعدتي ديفا اواو دوييجاهك اعديدلا وحرك ناع نارام ا

 ُس رعالا اذهناموقاي ةريسيم لاقع هلتقوأ هعبتا ال بوعلا سدح قي الو يطع الأب ن

 رغصا لاقف اوباهمبرلعهسفن ضرعت مكزاتم يةدك موديلا ىلع يب ءلاءاجاولاق ايهريغو

 كر انو: ديل باعكلا لهأ د ناهلااوف يلا اوقيست نأ لبق لجرلا اذحملا ويس موقايموقلا |
 عياب الو هيلعدتلا ىلص ىبنلا ناةورعنع ميعنوبا جرخاو+ هءامز لظادق مرخا نم جرخي ايي
 جرزطسأو سوال اوثب هذه شب رق رشعماي لبخلا س أره ناطيتلاحاص ةبقعلاب راعالا |

 هناف ثوصلا اذه ذهكعرا ال ملسو هيلع هللا لص هلا لور لاقبك لذ دنعاوعزفف ملاتق ىطفلاحت ْ

 عاتم ىلع اوطوتيل مهنا ىتحاوليقاف ثيدحلا اشي رقاب و نوما نمت دحأ هعم هععسل نسي هلثاودع ا

 يرهزلا نعدوجن يعنوبأ جرخ او »او عج رف مهنور يي امو ل سو هياعمّش ا ىلص هّنلا_وسر باعت ل

 هللا ىلح بلا ناابنعهللا ذرة شئاع نءيراحبلا جرخ د اذا6 تاي آل نم ةرسملا يف عقواموإلل
 | رجاهنمرجابف نيعبال نيب لفت تاذةخبس تير 0 ًادقنيمل لاق سو هيلع ا

 1 ريل نيهنناديعو نامورزبا - رع ميعتوبأو يدقارلا جرح او#«عأ ادراة مح لد



 مم ع

 هتالوسر مل لاققا ارجاهمركي وبا زهجتو ٍلسو هيلع لذا لمهن الوسركلل ذرك ١ ذنيح ةنيدملا لبق

 ىذو سابع نبأ نوع ؛ يغيببلا جرخاو*يلنذوينا وجر ايقاف كللسر ىلع لسو هيلع هللا ىلص

 هللالوسر لبرج ًاقدلتق ىلع اودستاو ةودنلا راد يف ثعمتجا اثيرقنما اهنع هكنأ
 موقلا 5 ةريجأو ةيع تدمي ناكيدلا هسوش* يف تيفال تراهرع اهلسو هيلع هلا ىلم

 تالوسد جرح لاق قاعسأ نبا نع يقييبلا جرحاو * جورملاب كلذ دنعدل ترذأو
 ا هللا لحاو مسد لع اهرذي لسجل بارت رت ةتفحه عمو هباب ىلع موموقلا ىلع لسو هياعهللا ىلص

 مهانيشغ اقهلرقملا ميكشلا ار اوس ارقي وهو سو هيلع ىلص هس نع مر اصبأب

 | مولا ع و

 (١ تببةشناءوركيفىلا تنب ةدئاعو ىلع سايعربا نع دعس نبأ جرخاو + نورصيال مهف

 هلأ ىلص هللا اور جرح ارلاق ضع يموفعب تردح لخو مشعج نا ةقارسوةمادق |

 ا مهسر ىلع اهرذي 0 ءاحطبلا لم ةنقح لحاف هيأب لع 2-03 موقلاو مل وديلع

 اودق__لاقاد#او اق ثور لمت أم لئاق مل لاقهى يهمه قلأي ' الا سي سس وأني و ا
 1 اولاق مكب 7 0

 ا مسوي ىلص هنا لوسر جرو م سأور نع بارا يروعي اوماقو هايرصبأ امهّناو

 شيرق هتبلا دو ضعن لعاهشعب ساشعب هبان ىلع توبكتملا تب صوم د ةدهروتراغ ىلا كتوداو |
 | «اوفرصتاهد#داليم ليق'ةويكتمل هيلع نا مهسفعب لاقءراقلا باب ىلا تهتداىتح ا طلادعا |
 ْ نم تجرخ دقل لاق ل - ودعم" !ىلص يبلا نأةمادةثذن ةتئاعل نع ميعنوب أوي دقاولا جرحاو ا

 | *انيعم ركب يلا_:رعو يفعهرمصن هللا مات لهجونا يبيقل نم لوا ناكما كنتم ةحوملا ا
 | للاى لس يبدلا نوبلطي هحولك ياوكر مها ريب رلا نبتو رعو باهش نأ نع يقهببلا جرحاو
 0 هيف يذلا ليحل روت ىلعاوتاو يظلا لعجلا ىلنولعجي همهنورم ًايمايملا لها ىلا اوثعب هرإسو هيلع ا

 ا ملسو هياع هلل لص هلأ لوس معم 'وهقوف اوعلط ىتح ل سو هياعهلا قىللصيبتل اهينيذلا راغلا

 | هللا لص هنت لوسردل لوقي كلذ دف فوكو ملا هيلع ليقاوركب وبا قف اهم متاوصاركب وبا و
 | «ّشا_:رمةنيكس هيلع كل زقراسو هيلع صمم لوسراعدوانممهلن نانرمتال لسوهيلع ا
 هللا لص هللا لوسر عم تكل اق دح ركباب اثنا هنع هللا ىضفرسفأ ن نع نازهيشا اجرخأو ا

 لاقف هيمدق تحن انرصبال هيمدق ىلا رظن مدحان اولها لوسراي تاقف راثا يف وهيا

 | الجرى ًارركبأياأ نا ركب يلا تنب ءامسا نع يعنوب ا جرحاو#*ارعشلاث هللا نيدئاب كنظام ركباب اي
 بشني ملفاهتحنجاب ن آل اانرتست ةكئ الملا نأالكل اق ادي ارل هنا هللا لوسراي لاقفراغلا ةهجاوم
 لعفاملاري .ناكولركبإ ابايسو هيلا ىلصهفابلوسرلاةفانابقتسم لاقفانليقتسم لوبي دعق نأ لجلا |



 | سايعنب نع ممنوباود.-١ جرخ + او« ركب يلا نعةشت دئ اع قي وط نم وحن ىلعي وب | جرخاوءاذه
 هويت أف حصا اذامهسفعب اقف ملسو هيلعهنا ىلص يبنلا يف ةكمب ةليل اورواشت نيكرشملانأ
 : كات جرفد كلذ ىلعديين هللا علط ًافدوجسرحأ ل مهضعب لاقوهولتقأ لب مهضعب لاقو قاتولاب

 ليلا يف اودمصف مهيلع طلتخا ليجلا اوغلب الفءرثا اوصتقا اومبص ايلف راغلاب تل ىتحةليللا

 " جرخاو# هبان لع توبكسملا حن نكي ملانبهلحدرلاولاقق توبكسسلا جن هباب ىلعاو ًارمراغلاب اور
 5 جرخ أو + دحأ هيف سبل هنأ لع راغلامف نيتمامح 1و ًارمهنأ هريغو سن !نعمريغودم -نبأ

 توبداذاىت» ركياباو ورلسو هيلعهلا ىلص يبنلا بلل أ تجرح لاق كلام نب ةقارس نع يراخبلا

 ال وهو لسوهيلءهللا ىلص هللا لوس ءارق تعمم اذا ىتح تيكر ف تمدقم ىسرف اي ترتع مههنم
 متاهنع تررخشنيتنكرلا اتغلب تح ضرالا يف ىسرما دي تحاس تفلتلا رتكي ركب وباوتفتلي
 |[ لثمءاملايف حاسابغام دي رثال اذا ةٌُماقتوعسا المابيدي جرت دكتهلو تصهفاهترج .ز
 هلا اههتع سب ن* تيقل ام تيقل نيح يسفن ي مقوو يم انقود نامال انام هتيداتم ناحدلا

 هللا هئاعد اهتسا باب يفاطوسبمةقارس تيدح مدقلو ل وهل لست 1لوسوربظيس

 عمركي وبا ناكل اقامهنع هللا ىصوسابعني نع ءاودتسي ركاسعنبا جرخاو *مل وهيلع
 ىلا هذا سو هيلعهثلا ىلع هللا ل وسردل_ لاقت شط راغلاي لسو هيلع هلق ا ىلص هللا لوسر

 نم ضيباولسعلا نم ىلحا ءامدتم برشو راقلاردص ملاركيوب | قطبا بر شاف راغلا ردص

 لكوملا كاملا رءاهّللا ن' سو هيلع هت[ ل هنا لوسر لاقف داع كنسملانم ةحئار ىذاو نبلقا

 (| تاي . الا نم مقوام ضعبال# برشتل راغاردص ىلا سودرفلا ةنج سارهن قرخ نا ةدجلااراهتأب
 ربي لف "<رصت َرَهَلَو ىلاعت لوقا رد ةوزغ تاي .؟نف )06 لسو هيلع لص هاوزغيف

 3 1 كير 25 لَو ىلاعتلاقوتايآلا خنت ينل ىلاعت ل اقو تايآلا
 ةملط يللا قي رط ٠م يعن وباويقييبلا جرحا« تابآلا دم : عأ يف مك
 ةنيدملا لها غابفماشلا ديرت ةكم لعا ريع تليقا_لاق امهتعاتا يمد سايعنيانع
 ةكحم لحأ كلذغلبق ريعلا نودي ري ملسو هيلع هلقاىلص هللالوسر مهعمو اوجرخف كلذ

 ريعلا تقبسف هياحصأو لسو هيلعدللا لص يبلا اهيلع بلغي اليكل اهيلاريسلا اوعرساف
 ريملا اوقلي ن نأ اوناكو نيتفئاطلا ىدحا مدعو هللا ناكو و مو هيلعوا لصد بتلوسر

 هلاىلص هللا كوس راس تتاقو ريعلات قبس اذف اهغم رضحاوةكوش رسياو مهيلا بح
 !وهيلسفا للم ىبلا لزنق موقلاةكوشل مريس اوهركف موقلادير ري تميلسلاب وديا

 01 00000 ل



 1 ناطيشلا قلاو ديدش فءض نيطسلا باصاق ةسعوتلمر“املا نيب ومهنييو ردبب نولسم لاو : |

 | ىلع كروكر شما ؟لغدقو هلوسركيفو هللا ءايلوا متأ نومجزت مهسموسوي ظيفلا مهبولق يف ْ

 زجر مهلع هللا بهذاق اورهطتو نولسملا برشفادي دشارطم مييلعمثلا رطماعا ذك متناوءاملا | ا
 باودلاو هيلعساتلاىثمو رطملا هيباصادناريخا ةلك ركذاذك لمرلا راصو ا راطيلا 1

 ا

1 
 ا

1 

 ا
 ْ ليريح ناكو تكلا لأل نمفلابنيدم واو لسو هولعدتلا لص هين فاو موقلاىلا | اوراق 3

 ا < رماح ف سلب ءاجو هيلج هن ايسمجلا يلي ايمو ةيصم ةكت الملا نم ةئايسح يف 1

 ْ كن ريكلام ني ةقارس ةروص يف ناطيشلاو خدمينب نملاجر ةروص يهتيار هممنيطايتلا |

 0س هدلصث* #6 : ر م فطصأا اله ؟اراج يلاوساتلا ٠ يلا < لاء ال نيكر كلل ناطيشلا ل اقف مشعجا

 ظ بيراي لاقفه دي ملسو هيلع هلثا ىلص هناا لوسر عفرو هرصبأق قط ابان الوأ مهللا لوجوب | لاق موقلا
 || اهي مراف بارت نم ةضيقذخ لي ربج هل لاقفادباضرالا ي دبعت نلف ةباصولاه ذه كاليتنأ .

 || اولوق ةضيقلا كالت نم بارت هقودي رظفمو دينيع باصاالادحا نيكر شملا نم اق لعذف مههوجو
 | | لزنا لاقةورع قي رط نمو باهشنبا نع ةبقعنبا قي رلح نم يتبهملا جرحاو * نيريدم
 ا ناكو اوريسي نأ مهعتم اديدش ءاللب نيكرشملا لعن كمادحاو !ر ا امةليألا اكلات ي مهيلعهللا :

 مهعراصمه ذه لسو هيلع هلا لص هللا لوسرلاقو ل زيملاو ريسملا م مديل ةغيفت ةع عد نيلسملا ىلع

 لع اولرنو ساعنلان هنوديميدئموي اونأكّل اق ةمركع نع دعس ني! ايرحاو+ةادقلاب ها ءاشنا
 ةءسدمر 1 َ 8 ّ ٠

 ذيك اًشعي 3 !ىلاعتهللا لزن اوايعس هيلع نوعسي صل ا لذمواصف ءامسلا ترطق ل ايهأ بيتك '

 دوعسمن با رع يقييبلاو مينمنياو هي وهارنباودعسنب! جرخاو#ةي لام رسال ْ

 مارا لاق نيعبس مارت !يبدج ىلا لجرل تلقىتح ردب مويادديع ا ياوللق دقل لاق هنعد' ا يبضر ا

 نبا نع ةبقع نب ىسوم قي رط نم يشربلا جرخاو#انلا لاق متكم انلقف هنمالجرانرساعةئاع |
 اولتاق:ال هباحصال لاقو ردب موي مج ذا لسو هيلعمللا لص يبلانا ةورع قي رط نمو باهش

 ريعا يف نيلسملا للقو اليلق همانم يف ماياهنلا ءارا دقو ظقيتاد هيل مون هيشغو كتذوأ ىتح

 أ| نبا زع ةحلطييل نيا قي رط نم يقييبلاهوحن جرخاو - ضعب يقموقلا ضعب عمطيأ نيك رشملا
 ا ردب موياك لاق هنع هنا ي هر يلع نع يتييبلا ويف اريطلاو دمحا جرخ خاوجام هتعدلا يضر سابع

 | ىلا برقا دحا ناك امواس أب سانلادشا ناكو لسو هيلع |ىلص هللا لوسربنيكرشملا انيقلا
 | قي رط نمو باهش نبا نع ةبقعنب ىسوم قي رط نم ميعن وباو يقهيبلا جرخاو* هعمنيكر رشملا
 كريكرش رشم اهوجواهيىمرف ءابصطلا نمدفك لم هيلا لسد لوسرنخالاقةدرع



 ١ لك نودجيو هينيعدم تلم ءالا اجر ١ نيك رشملا نم كرتتإ اهنأشايظع» ءايصخلا هنا لعخ

 | رباجنعمسنوبا جرخاو* هينيع نم بارتلاحلاعي هجوتي نيأ يرديال ههجو ىلعابكتم مهتم ٠ لجر

 32 نعقو نبناكر دب موي ٠ امسلا نم نعقو تايصح توص تمعم لاق | هع هلل | يض ةرمكاديعنبا

 ْ تيكر تأ 'ءرحدف نمر سودا ل ىلسعلا لورد نمذخا ا انلاتفطصا الهتسطأ

 ؤ 0
 ْ ل نم عقو نر تيس ةاناستقأد رد موي انيقنلا لاق همعمشا يدر مازح نب يك

 ٠ 'ةمريشأ» أهمب ىعرف ةصيقلا سو هيلعدُتا ىلص يبنلا ضبقو تسطلا يف ى صل عقو لتمضرالا 1

 1 يليدلا ه ةيواعم لري لوو نع اىق ةبمبلاو يدقاوا ص رخآو # رح 'آهجو نم يتييبلا هاورو |:

 ا ناكو الح _ٍسدو انتديك يف تسطلا يف يث ىدملا مقوكا حس ضوردب موب 1 مزهنأ لاق ا

 ' يقيبلاو هيمو 5 ّ ا او قام

 اهنعدتلا يدرس ايع نما نع جيجل كشنلا يقيمبلاحر 2 1و «*انيلع بعرا راد . مشكل د :

 اما اا جرخأ 0 ةعاعحر ردن و مهعذخا لأ

 م الأ  ءنرامسجلا ىقللا ا لاق ليج وبا ردب مد ا "أ ةبلعأ نب هنأ دبع نعأ

 ا ىلاعت هلأ ارا هكسسيكو لتقف م م ادعلا ةدح 0 فر علا دي[ اج انا" "و .>رلا اتعطقا |: 5

3200 ِ 0 
 ادع ناك أم اهدع هللا يب ءرةشناعرع ين يَ يلا حرحاو هو قل كج دقفاوحتنست دن!

 ظل

 باصا ىس ليلق اللا البلك *بيلبعو معلا لوان ره 0 اه ٍنْرَذ ىلاعت هل وذ ل

1 - 
 هنا ىلص يبعلل لاق الحر ن ل يتلا عادلا يلا ثا اويقييبلا جرخا و*ردب موي ةعقولاداشي رقدنل 1

 ضعي قد دعم ةع مج لحردب رشيف ضرالا نم جري الحر تي ًارفردي تررميفا لسوهيلع

 1 كاذم و هيلع هللا لص هلأ اوسرلاقعار ارم كلا ذ لعف كلاذ لتم لءثيف جرخي ب ضرالا يف ١
1 

0 

ضر ره نبا نع طسوال اي يفارب ؛طلاوايت دلا يبا نبا جر خاو»* ةمايقلاموي ىلا بذعي لهجوبأ
 ي

 : يناد انف ةلسلا هقنع ي هرفح ىع لل احر جرح د 1ردب تاينجي ريسأ انااتب ب لاق امهنعهلأ

 ةرفخلا كلت نم لجر جرحو برعلا ةياعدب يناعدوأ يعم افرعا يردا الد ينقساهّقلا ديعأي

 يلا تي اف هترف- ىلا داع يتح طوس هب رسخت رفاكهئافدقست ال هنثأ ديعاي يف !دادف طوس دي
 هباذعك ذو لهج وب هللا ودعدل ١1د لاق من تلق هئي اردقوا يل لاقف هتريخاف سو هيلعهّن ا ىلص

 | الاق ةورعقي رط نمو باهشنب ا نع ةبقعن؛ىسوم قي رط نم يقهيبلا جرخ او *ةمايقلا مويىلا
 وهوالا هيسدومالو قفانم ةنيدملا يف قبب مف نيقفانملاو نيكر رشملا باقر ردب ةمقوبهل لذا

 م سس



 ١ دوبهلا تلاقو ناجل و كلرشلانيب هيفا قرف موي ناقرغلا+ ريكلذ ناكو 0

 / | تما جرخاو * ترفاظالا موي أدعي :ةيار عري ال هنناو ةاروتلا يف هتعن دج يذْا يب ودل أ هن 'أنقيت

 | اهفرع ة ةنج ىلا اوموق_لااقفردب موي مف يف ناك[ -و هيلعهللا ىلح يبنلا نا ةمرك نعدم -

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف عا رع مالا لكضوي ريمج لاقف نيقتملا تدع' ضرال اوتاوعسلا
 تارق لتداع ابلهأ تع كتاف لاق ايلحا سنوك انا ءاجر لاق مخي مل ملسوهيلع |
 نهذبم ةليوا+ ةايخل اهنا لرب رااح تيقب نأ نثل هللاو لاق نيكولي لمحل هتوقنم ||

 | هللا ىلع هللا وسد لاقلاق هنع هلا ذر يلع رع رقمبلا جرحاو *لتق ىتح لئاقو أ'
 موتا أد دأف معد ناو موتلتق 0 نأ نيعيسأ ولاكو ردب مدا ىراشالا ي ملسو هيلع

 ا دعب مهتم دهشقماو ءادنلا اوراثتساد مهتدعب كتم دهشتساو.ادعلاب متمتقساو |
 ا ممطمنب ريبجنع ميعبوبا جررحأو *ةماهلا موي لتق سيق نب تأت نيعيا ارد 2.١ ةراكو

 , لوقي هتعع 5 هباعع *ا يعي هعقفاوفر دب ىراسأ يسد ل هياع هلا! ىلص يبدا تينالاق
 | دكدسا ةورغتاي * نمو *يبأ #2 أ عحادص أع أكف مفاد ءمدأ | اًمِمِقاَر كبَر هب اَذءْنإ ٍ *

 '' لاحامللاق هنعالت !ىمر صاقويب'نءدع نع مله طرش ىلع دسب كردسملا يكل اورام 1

 ٠ دهشتسأ ناامانى فه نعدوذ تلقدحاموي ةلو ا كلانا ملدوديلعمللا ىبم هنا لوسر نع ساثلا [

 ٌ ىردأ اء هيجورهت لحربا أذا كالذكاما اانيبقمل - قل أعدل ' ىلص جلل لوسر ىقلا تح قس نأ اماو

 للعاو كتشف هوجو يق هى ىرم ى علان هدي لقدويكر دق تاق ىتح نوكر ملا ليقع وه نع

 انا اتييمدأدقملا هنيب و ىتاب ووه ن .يرداالوارار.كلاذ لعاف ليطلااوت أىت-ىرقبقلا م ياقعا

 كوعدي لس هيلعمثلا لسدقلا لو -راذهدم اي داد#لا_لاقذ هيعدادقملال أساناديرا

 زيدا تلعجل همام' ىنسلجاوىذالا لرد ء يش بصي لهن أكو سمهقف هيلاراتاهوهنياو تقف |

 1 دعبل يهتم مهللا لوقي ملسو هيلع دلل ىلص هلو سرو كودع هير مرافق ثا ههمم مهللا لوقاو :

 | هللا ىلص هئاعدةباجتسا باب يتم دقن 5 ةوعدلا باجم دع - ناك هتوعد بج" اوهتيمرددسمبللا |

 موي لاق لو هيلع هللا ىل + يبملا نا تاي اورلا ضعب يو تام اركلا يف ةتاحلا يفيق اي وملسو هيلع
 مهنم الجر هب تيمرق يقئابك نمامهستذخافدم - لاقنيكرشملا ىنعي مثددرا دعلدحا
 !اذاف امهسس تذخا مت هعلعقفرخ اهب تيهرف هب تيمر يدلا يحهسوهأ ذافا همس تذحا مث هتلتقف

 هب تيمر يذلا يمهس وه اذاف امهمسس تذخأ ممهتلتقفرخ اهب تيمرفدب تيمريذلا يجهس وه

 قئاك ف يدنع تاك كرايم ٠ مهساذهتلقفع ماك نماولييف هتلتقف رخأ اهب تيمرف



 ورمع نيد سركييلا نب نب هلثأ دبع يأ دح راوتسأ نبا. _لاقو*+دحا موي كلل ذودوحن ةور أ

 | لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسري بكل "رمالع م ملص أعسا هباصص | ىلا ةعجرل 'انعج ادقانا ادم |
 | نولسملاو ملسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر لاقد هل اقجهوربح ا نايفسىلا شيجهئاخ#اب عيتدق ناكو ||

 ا بلا 4 سنلمكَلاقَنولا كلذ يدنا لزناعد ركوأا ولأ منع ءهلث ا أيسح هعم ا

 0 ةرقلاةرو - يهلل'لزن'ل ةةداتق نع قبيبلاهجر د امد بارحالاةوزغ ا

 | ا هاّسأبا مس لقا .هولخ نيونأأ لامي أي املَوَدنل ااولَخدَي |

 هب ةلوسروهنلا اان رعواما َدهاولاَق بانحألا أَنونمْؤملا ًاَراَملَف ىلاعتلاقواولٍزأْرَ ا

 ترصن سو هيلع ىلص هللا ل وسر لاقت مهماتا»أ تعادقو بئارينت ًاقطامايسلامييلعملت السام

 ١ انو وث لاح دق هنأ ةظي رةىملااودع مهن اوهيلعاوبز فاش د رقن | هريحأع سو هيلع هلثأ ىلص يبلا 0

 ا من ن ناذظي رقميلات 4 ا مرأف ةنممل مب رتسف هباحصاو ا دهم لجاعن ناانييحا دقوا دلوحام بدجلو ا

 0 ميحنأ ملسو هيلعهتتا لص هللا لوسر , لاقف كسفتاالا «سجيال ع نهرلاب وشعب باف متكشا ذاع متي ًاراهأ

 لاق ملاوماو رايد ىلاريضتلا ينب نم مهناوخ ا دري.نا لع موحاص دق ةظي رق ينب نا لوقي هتمعم ||

 'هتاورناملسم حرش يف يوونلا حو رصعلا لص حيلع هلااهدرق سعشلا تب رغ ىعرصعلا ْ

 درب نب مصاعو نامور نبدي زب نع دعس نبأ جرخأ 8 ةظي رق ينبةوزغ تب أ نمو 8 تاق

 ,مهلتاقق انولعي نامط ىشينيال هنا ملل سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاقف لب 11 شيرق ةيلاع
 ا !تلعلاق يرهزلا ركذ قاحصا نبا لاقو# هينب دنع دعس دعب 2 26 قئاك قراذبال

0 

 1 نع جرخاو يقممبلا هحر 3 ليلا نع اوطبها ىج 0-0 -رارج املا نم طهرو باطلا نبرمع

 ا

 اوخاي دما نم هفرصنمدعب ةئيدملا نودي ري سيقلادبعنم بكر لاق نايفس ابا نا مزح نبا

1 
 م 1 تءاج بارسالا ١ ةننكال لاغ يتعدل ىو ةر سايع سبأ نعمتاح يبا سس اوميعنوبأ 2 جي أو ا

 ا ليلل بيرستال ةرثسا نا بود لا تلاقودلوسرو هللا يرصداد يقلطف ات اقف بونحلا ىلا ل أيشلا |

0 
 ا

1 

 ْ ءاج دوعسم نب يعن نأ لاقباهتنبأ نعد ةدرع نع جنوبا جرح خاو*رويدلاب داع تكاهاوابصلاب

 ميعن جرش ملاوماو مجرأي دملاريضنلا ينب دراوهلصل ا ىلإ يننوعدي ياا واسر ادق مهتاق دوعسم نبأ
 يناوطق تذكيب ادهم نأ اولعاف دوهي ردغ لع تمعلطا ادقو كل مصامىفا لاقف نافطغرىلا !دماع

 ا

 ا
 ظ + طق بدذكي مقداص ادهم ناب #ح2تريمللاع اوناك مرفاكو مهملسم نأ لع ةلال د هيف يعن وب 1

 ؤ ةالص نع . نعول خش نيح ىتددلع موي لسو هيلعهننا ىلص يبل سعشلا سحمللا ن !يواملعلا قورو

/ 



 ْ دوهم شعم مهتصحيف مل-وهي ادهش ىلصي ىلص يبنلا لزننيح ةظير ةيالاقدس نابع :ااهريغو
 بعكلا يف هنودجت منك يذلا ١ هنأو لسرم يبن هنا كلن يبتدقو ”ىبنل هناهلت اوفلجرلا !ذهاوعبأت

 نبأ حرخ اوغوأ نوت2 قراشال نككوودوهاولاق هتفص نوفرعتل لاو ىسوم هب ر .ةب يدلأهناو |

 ةظي رق ينب رشه٠ اي ديرعنبد او ةيعسادب ادي. -اوةبلعت لاق لاق شالام يبا نب ةيلعت ندم أ

 0 ا 1 | 1 0 ' أ 1 1

 : موا اذهري دللاىب ءاذع» 5 قال عابب انادحأت دع هدقص نأ وه لوسرهنانوملعتل كنا هئاو ا

 , الاواق هتود دعدتم اراسوه اندتع .؛ل1قدص ناييطلا ني ردح عم باح نب ىبح يعي ْ

 مهءاب أ رغملا ءالحى ارالةأرولاقرافن |

 بارعالا نمار ناداملا د سس دان نع ترمب لاو اهحرحأا .26 رايح ةورغتاي آسوؤل# ا

 هاطعأت هءاسقم ائيتطسو هيلع سا ىلس# !لوسدمغ ميس ةورغ تمأك الو رجاهو لتر 5

 3 * ةظيرق وثب تاون ايصص ليس يتلا ةليللا يف 0

 تيل م ل لاا تاون دانهه عر 2را ىلعشمل .هبتا كلو كننعبتا اذه ىلعام لاقت هبي هن 1
 1 هباصأو ودملا لاتق اأو مث كقد ديلا قد داي ىهياعدش ا ىلع ىل !اقعّد 11 لح داع ا

 0 كيسوه: ١و عاقب بح اوه هقد فما قدص مل -وديأ أهلا 'ىلص يلا لا ؛ةفراشأ بليح مهلس

 1 ةنييع شح ينك هنأ هتدحمأ.!نأذرل نا ماهم يب ددعأ ميت ني ديعس نعتماع#لا ييعونا ها 7

 لاقي امتعل وح اهأ سال اهياقن ركل عيقأ ةوص انعم ١ ةلاقر ربي كوري كك ء ءاجاملى د نيا ا

 سنا نع ناوهش ةجرحاو# ءامملاى مالا ن أر اموأين كلدأ أ نورلخانتي ال اوعجرف

 ب لاله كر لدن ىل_ لو هيلعدتا ىلع هش لوسرتا |
 ى اواقدحويت نعي دقاولا قب رط نم قييبلا جرحا وت ردانلا ايس ءاسف موق ةحاسب

 جد فرد . د ةييع عمال حا ىلاطر هنأ لاق تدخل هعال انآ نسل مل سادة ىزملا ميتوبأ ا

 0 ' مونلا يتليللا ىراىلا اورشباةنييعلاقئانعز د هليل !نمانس رعرببتنودناك الد ةنيع ١

01 

1 
 ل
 أ
1 

5 
 ا

 ا

]1 
/ 
 جود ةيبع دقرعيح انس دقاط لاق ةبقرب تذخاهللاو_داةرايش رابح ةيقرا أذ تيطعا ط 1 ا

 ا ةافينافلح فم 0006 ىادع 0 أب ةميرع لاقر رايح تل دق م او ةياعدتا ىل امها لوسر
1 

1 

 || ت 8 حايصلا كلو ت دك سو هيلعهللا ىل لص هللا لو مل لاق كالانق نعد كدعتم 8( هنأ ٍّظ

 تب ريدا ا وا اق ةبنرل هذا مةمي دع لاق ةبقرل اهذكلل لاق هاي يلوج أ لاق تالحا ىلا كرفنا

 عضوت كناكلل نق 0 لاقن_فوع نب تراحلا ءاجخ دله ىلا ةدييع فر منادي ذحاكبامودلا يف

 تيبس يفا ريشا دهمأنتورد ععبأ وناك د وهي برغل او قرشملا نيبام ىلعدم نر ماشمل أ هنناو ءىثريغيف

 98 وه نوراه ىنب نم تجرح ثيح ةوبتلا ىلعأ دقت دانا لوقي قيقا يف أ نم مالأ س عفارابأ

 كلتلقثراحلا لاراب رح . او برتيب ناحنذ هدمادلوا ذه ىلع ينعواطتال دوهم ولس م



 لالبل لاقو س رعى ركلا انكر دا اذا تح ةليلراس رييخ ةوزغنعلفق نيح ملسوديل مما ىلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظقيتسي ملف هتلحار ار ملا دنتسموهوم اديعال الب تييلغف ليللا اهل ا ا

 ني دي زنع كلام قي رط نم قيببلا هجرخ اوه ثي دما سعت امتي رض ىتح هبا أنمدحا الو |'
 الالب ىلا ناطيشلاناركب ينال ةمقلاهذهيف لاق لسو هيلعمتا لص يبلانا هنعهلث ا ىضر لسا
 مو هيلءدللا ىلا لوسر اعدت مان تح ىبصلا ي دهماك هيدهي لزي لف دمج اه ىل دي مئاقوهو |
 كنادهشاركب وبا لاقفركبابا ملسو هيلا ىلص هللا لوسرر حايذلال زبملالب ريحامالالي |

 لهس نب دم ناينسيلا صيقراملا ر مث كرب ىسوم يتتدح يدقاوأا لاقو+لا وسد
 ١ ددع تأوذ نودح هنو ربي قد ل اهأ لتاق اقأملسو هيلع ل“ !ىلص يب ولا نا ة شح ىلا نبا

 ؤ هللا الوسر ترادتعلا ىشرةري عدا نع لم جرخاو#ةرودلاو من لاقاعيمج ضرالا كا

 إ
 ا

 ا

 ١

 هللا ىلص هنا لوسر بايث ليثلا با صا ىتح عاصم مالا يش 'هيعأوعتتم اورازملا نوصحبا وتصف ||

 تفح رف مهام هب بم ءاي د ترءانك وهيا هشام هللا ل لوسر ذحاق مو هيلع ا

 * يقبمبلا هجر ماا داوم اوذحأو ١ رو 1 2. ىقح >- ضراالا كل ماس م ممم ىلا 0

 سايعن ا نع يَ ةريبلاو؟ الاودي وهأر سسأو اا نب هجرحا!مالك دكم مخ تاي 1 نمر

 : نا ماعلا“ . لزءىح علا ماع ملعو هيا هلئا ىلد هللا لوسر ين هل لاق اعدل ايفر |

 1 هللا لو هزاز رع ريج ميما ح 5 سا رقنعرابحالا تيدعدقو د املا نممال" ”ةراشع يك

 ا دوعسم را د رعيق يبلاوددعت وك م اكسادحرح او+مياصوحدام :ورديالو ملسو هياعمتنا ىلص

 1 هللا للم ى ل لاق 8 دعرلا تدحاو ح محلا عوب مل اس4 « هل لمي دا لكل معرب اهعدلا در

 ا نع ىف رقما دحلا - م ديدقلا كك 2105 شير نع ١ ارما سا أ أ هتاءلءنوه ْلسو هيأع

 ١ نبا نعميسوبا 0 ماع تالي دخل !انااعأ كاع ليام طمأي كس رم مزاج نا سيق

 أ اهح ريش دو هناع >ان ةامدحو 1ك لحدا م اودع هلأ ١ ىلصي يتلان اعب عدللا ىيمررمع

 | نكف ةوهزتاك لطابان ١ لطاْناَوَعَرَو ةدملا اج لاقو ٠ هن مح لك  ىناراتاه

 ةناق دا تيبأالوحو ظفاب هم دعي سوبأ هجرس وماسع هع ناررغنم طقساللا مص ىأريشي ال

 ا هول جرح او بيجو تادقا + ل ةءسادلاو صاصرلاب ل2 رياح يش ا ,ةرلا دقانص نوتسو

 يعازخم أ ىسأ نب 0 لوقي كلاذ يولاق ام ,:عدللا يفر سابع ندا نع ينوب او يق ..لا :

 اياتملا وأ باوثلا وجري نْل #2 معو ريثعف مادصالا شو

 يف يح ج> ملسو هاعقلا ىلصتا لوس يبقلانا لاق هنعهنلبا يضر لعزعاح لا جرخاو#



 ني م6 |
 سس يي و و

 يكمل لسو هيلع هللا لص هللا _لوسر دمصق ةبمكلا ل بنج ىلا سلخ سلجا لاقف ةيمكلا |
 يبكنم ىلع سلجا يلعاي يل لاقت سلج يل لاق هتحت ينعض ى ,اراملف تضوتف ضمنا يل لاق عا

 ىلا ةبعكلا قوف تدعصف ءامسلا قفأ تل لات تيدواىفا ”يملا ليخ يب ض نأ لفيف ضو تلعفف ١

 ادتوم ساحت نم ناكو شي رقهغص ربكألا مهغ< قلا يل لاقت لسوهيلعهلا قلصهللا لوسو
 هادي ل لوقيودح امون لمه ٠ تلوسو يللاقف ضرالا ىلا دي اخ نم داتواي !'

 هتقذقف هنم تنكشتسا ىتحدملاءالزأ لفاقوهز ناك لط ابنِ لطابنأَ َقهز رووح ءاج ْ

 هللالوسر لاقلاقدنعمل اىغر ين ءردخل اا ديعسيلا نع طسوالا يفيتاربطلا جرحاو *رسكتق |(

 جرح او "مشل اولا ار اج 1 ا أرق ميريل دءواما ذه متفلا مد سو هلع هلا ىلص |

 ءاطعث ةيشيس قوعم تءاجسةكم ل و هيلع هلا ىلص هنن لوسر تتفا اك لاق ىزب نب نبانع يقيمبلا :

 ل رئابوع دتوأبهجو شح ةيشبح ازوبجادي ارا لوسراي ل زيقع ل ولاب وعدت وأ,رهجو شح ا

 نعدع.- نبا اجرح او* مهعانصا دحا ةلئانو ءادبا !ذهك كلبي دعت نا تسيال“ انشكالتلاقف

 يتأت موي بقت بقر ىلا هنا لوقوهو نا دتكم حن رينأك لاق هنعدللا ىشفرةري رهجلا |

 هللا ىلص هلا لو رسما لاق ل ايفاملا يل ل نعميمتوب' او يقتبيدلا جر -ا*ٍنيمِنأَخأِ ءاسلا ا

 تناكودلاحاهاتاف ىرعلا اهب تناك ةلحت ىلا همعهّلثا ىقرديلولا س دلاح تعب ةك< 5 ملسوديلع |

 ملسو هيلع له يبلاىقا متاهياع ناكيذلا تسبلامدهو تارعسا | عطقم تاره“ تال: ىلع ا
 وليخملا قاونمما ا _باع وةندسلاهيلات راظالف لاح محرهاشيش 7مل كلباع لا ةفوريحاه !

 ا عوأ 17 ادا لاقي قوغالاو ب روع كرب - ىرعأي نونوقي |

 لاقفرخاه سو هيلدا ىلص يبل ل ا عجرتاهلتق تح ىيسلاب دئاحاه ماهم ًارطعساوللا |
 ةنأيرعءادوسة ار ءاهيلا تج رفشم يفو ىل ذخارم نب دع سن ءدعس ب اهو ىورو ىرعلات الت !

 كلت منلاقيهريحامل و هيلعدكا لسه! لوسر دا عجرم نيت ابار يسلاب دلاح اهم رضف 1
 ةعموأ. ءدمل ادلاح لسرأ ملسو هيلعمشا ىلع هناي أو ريثو#؟ داليب دعت ناكسيا ىرعلا |

 ا
 ا
1 
ٍ 

 ١

 ا

 اهب سن نيح لاقا دأاح ناواسراه نوت 0#

 كناها دق هللا تيأر ىفنا كياوس ال كنارنك عاب
 ملس هيلع هّلاىلص هللالوسر تعب لاق هخويش نع يدقاولا نعدعس نم اجرخاو# ||
 نيرشع يف يف جرف اممدهيل للشملاب تناكو ةانمىلا ١ ىليشالا دي اذ تميم كت حف نوح ١

 ام



 «دع

 أ «دم ديف معلا ىلا ليغاو ابهلتقت دعس ابعرضي و كتايغغ ضعب كيووةانمنداسأ!لاقف

 ١ منع هلا ىتر سايعلا ن نع يئاسنلاو كك أوعوداو لاسم هجر أ امل6نيدح ةوزغ تايب نمو

 0 هوجو ك هج ىنرث تاي. ع يل مدي ملسو ميلع هلأ يلص يبلا دحأ لاق

 ا الياك مدح ىر' ت تازاق هتايصم مامر 2راالاوه امهتناوف دهم برو اوءزهنا لاقم

 م امهمردص .برضتو ىل اي ولاب وعدت س 0 أدو٠ ةئأي رغق ا يشيل ضي

! 

 ا هللا لوسر اوشغ 1 لاق هنعهشلاى ذر عوكألا نب ةلس_- ءلسم جرحاو»اربدم جمر ا

 ا اهليقسا مم ضرالا نسسانأرت ندةةبق ضب ةمهتل ةاغب نع لرت نيدح < موي لسمو هيلعهللا ىلص ا

 1 ةصيقلا كالت انارت هن ع كيرالا اناا مهنمهللا قاحاش هوجولا 5 0

 : ىلا 1 دأ يريفلا نمر م١ دعيلا نعء يف م لاو دعس نياو د.“ ا 2 رحأو # س دم اولوف

 هوجو تمهاش لاقوموقلا هوجو يك ياهماعخ ٠ ب رت ف لأ نيدح موي مث ا اع الص

 ا هامسلا تريب لا صاخعمو با رتلانمدفوءانيعتأد داعماالا دماتم قباماولاق مهما ايردخأو

 ! ١ ىاوأب لاقع هنعسانلا لوب نيحموي ل ردي ! ىلص هلا !لوسر عم تلك لاق :عهلا يغر ١ دوعس# نإ اح وك اللا جرخ او+ هن !مهءزب<تسانأا ىلعدي دما اركض دالاو

 اج راو مرايدأ 0 ألا ىلوفأن ارت مهميعات الاتعاو ميبهوجوب فو هتلوادق بارت نماغك ٍإ

 اء رذحا لاق تراطلانءيضايع رع يقييبلاوك اخاودمس ىباوةراتلاه يراذبلا

 ,جراتلاف يراخبلا جر اوم ناد نهااتهوجو هد ىمرهىهح ن داماك يينح موي ملسو هيلعهللأ ى اص

 / ةدضبق نيدح موي سو هياءدلا ىلص<*!لوسر ضبت لاق يفقنلا ناين نب ورم نع يقبمبلاو
 , ١ ءانيلطي ء سرافرجو رخ لكان ما الا انإلا ليحامانمز هدي اندوجويف اهم ىمرقىدح نم

 ا سادي زي نع يقوي كلاود ه- نديع جرخ خاو»# كتم ل دب نب تراخلا نع رك اسعنبا جا جرخأو

 1 مريس عدلا لص ها لوسر ذحا لاقرلسامنيكرشملا مم انينحد مه ناك يئاوسلارحاع
 || لجرلا واب اقهوجولا! تهاش اوعجرا لاقو نيكرشل اهوجو ياهل صرف ضرالا نم ةضبق نيدح

 ١ زكس هنأ ايرأدع يقويسلاو- اق نب حر أ وم نيس و ءهيديع يب ىذق وكي رهوال اءوخلأ

 ع ىبريف ةأنلا فخ أي ناكف ناك يكن ونح مويمم مواقفها ىإ ولايذلا يعراانع

 ممنوبأو يقيد ريلاو يوغا جرحاو# هذه لثم ادفاوجا يف دانك لوقف ل طع تسطلا

 5 .: نحا ولاد رس ع رفح هتادعملا أىخذر يبت محلا ناهعنب ةبنش نع رث ك اسعنباو

 ممالك ةلغبلا هللادقت اولاق ءايصخلا 2و م يناواث سايعاي لاق ٍلسو هيلء هللا لص هنا لوسر



 .بدعلا بسلام ميم ساس بسس مم بستم ممم تس 7 تمم م ست |

 ١ ةاحيطبلا نم نملسو هيلعدتل للص هالو مر لوانتف لاقت ضرالا سميا هتطب داك تحدي تضخ اف

 هنعدّنأا يضر سفن عميعن وبا جرخ اون ورصتيال م - هوجولا تهاشلاقو مههوجو يف انخل

 لداد ابعما ناكو ءايهشلا هتلغب لعراسو هيلعدتلا لصد لوسرون ني نوملسملا مزال اقأ| ١

 ا ا ا نم ةئنح ذحاف ضرالا ياهنطي تقرلاد ىدبلا لداد لو هيلعدشا ىلصهالوسر اكل لاقف
1 

 يبل ياس هيمان ناوفص دب لاقاميعهللا ىمدستلا نبهثا دبع ع نعدعسنءأ جرحأو

! 
 عرب اعط الو مهساتيمر أ امو موقلا مرومأت نورصديال م 3 لاقومههوجو يأ *« ىرث انآ

 أ يف ريس ملسو هيلعدللا لصدللا لوسراتيفةا ارعجلا ىل ا عجور مر اك ناوفصو مد توديلعةللا ىلصأ'

 ا هيلارطنلا مآ !وأف ءاعرو ءاشوارب "ليم سعت, .ذارظني نأ اومسح ل اآمجب ناوفص هعمو اييلأ رظني متادغلا | 1

 د دتع ناو. صل اقم هيفامد كأن وه لاق ل لاق بعشلا: ده كايوعل يسعيوأب اي سو هدأ اعش الحد ه!لاقفأ

 ا نم مريغو ريسلا ناوعح اركذ دو د هر اكم مساق يب شالا أدح لم دح دحا سم»تباطامكللذ |

 ١ هيا 1 مأ رهمأو ودملاة راك عم نياك رزينح ةور ؟ناك لسوهيأ عدلا ىلص بتل نأ !نيتدمحا أ

 1 يد داني وودعلاةيجىملا هحاقب ل ناك لب مزه ٠«تبأت ملسو هيلعمتتأ ىلص وهو ةعقولا لوايثإا

 أ ملسود لعدتلا ىلصدنو كري ناكم(يلطملا دبع نبااءأ + بذل“ يلا اناقدسقت سي رعتب| |

 : ودعلاةرتك عمد فنب هذي رعتومعسأب هلال اءاوبرحلا نطاوم اجا نموه يدل' وملا اذه يتلغبلا |؛

 1 2 ال. نماللا وةتس !للا_اك رز ةداعلاقبلا نادت اس ..1قيقحن و هنو ودل دري هنص ا مازهمأ

 أ ةالسلا هيلع ريب لبال ولاةسلا ى > .جرفلاوركلل ةقواخل اهنال ليما ال (ةواملا يب رخل نطاوملا
 | لعدي ردلاسري داب ا 0 هلعاو هيلع الكوتو هللاب ةقت لسل 5 هددع برا ن امالسلاوأ

 أ باععالا اهييس نك م جااَذع را دعب هبانعتا دوغ أيس سو هيل لا ىلص تابت ناكت لاي دحوأ

 ا سابملا مادام نادعب لاعقلل اودأ ,«كالذبهثا مهبد د سمويلا بلذن نإ موشح لوتوةردكلأم

 رصتلا مو نيكر شما ىلع ةيزشا تاكف ىعحلاب ودعلا“ يلا ىنو موديلا لس كارم

 5 دعس نبأ هج رح اها كل كوبت ةورغتا نمو 36عاما هر

 ا هتلىلسدت ة!لوسر ةقاننوقءاتملا رش أو كويتبانك الل اق هدعهل' يمر ىسالاو هرمع سس اة نع
 ققح هامر هريصب 5 نسخ 'يعباصا ي يثرونعةز -لاقدحر حاتم ضع طقس ىتح ةبقعلا يم دو هيلع ٠

 هج هجر اما رسسلا ضعب تاي سو« كل ذءابشاولبحلا وطوسلا عاملا نم شا ءذعقل 1تلعجأ|

 | يف مماعنبةيطق مس وهيل ءهلنا ىلص هللا لوسر تعب لاق هخو يش نعيدقاولا قي رط نمد ءسنبأ|
 ا اولتتقاف ةراغلاعب ييلعأ ونشف اوجرفش هيلع ةراغلا نش ا نا هرع اولا ةيحانب منح ىلا الجر نيرشع

 | هني لاخ ةفا ليس ءاجوةنيدملا ىلا ءاسنلاو ءاشلاومعتلا اوفاسو لتق نم ةبطق لتقو اديدشالاعق
 مكس سس داس دادس ا ا لا يس ممم سل تسلم لا ميسم

 0 ماوس



 هللا ىلص هلا لوسراتشمب لاق دعا ىضر رباج نع لس جرخاو العيس يلا نودجاف مهني

 ناك هريغادل دجي+ رت نماب ارجان دوزو شي رقل اريع قلن حارجلا نب ةديبعاب انيلعرم اولسو هيلع
 رجيلا انيلا ىقلاف ليلا ىاانموبانيفكش ءالااهيلع يرش اهصمانكفة رق ةرئانيطعي ةديبعوبا
 بكار ةئاٌعالت اون اكمهنارباج نع نافيا جرحاو * ادعم ىوحا ريش يلءانقلافربنعلا ىعدت ةبادأ

 لمح لوطاو شيلا يفت لجر لوطاىلا رظنفةبادلا كلت عالض !نماعلض ذخا ةديبعأ أ ناوأإ

 جرخا 6 لسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد رم ىرخاةاجاإلل * هنت ترمو هيلع هلم

 حم انوزغ لاق دضدقا ىف. نا ع ةمنعلا يبجشلاواردنسش رمادا اننا لاب ٍ

: 

ٍ 

 ا

 ةمأ نمينلعجا ملا لوقي توصب نحناذارح ميل ادنعاتك اذا ىتدلسو هيلءهثنا ىلص هناا لوسرأ

 توصلاأ دمها ةراشنأ سس !ايلسو هيلع هلل ىلص يلا لاقف اف باسل ا اطروفغملا ةموحرملا دقت

 تما لاق ير ايلف ة ةيحنلاو سأرلا ضيا ضاأي با هيلع لجر اذافولبحلا تلخدفإ

 وحأ اذه هل لقو مالسلاو ارقام ديلا | عجرأ اق معن تلق سو هيلع هللا ىلص يبنلا لوسر ا

 . اناوىتع ءاخ هتريحأد سو هيلع هللا ىلص دلل لوسر ىلا تعجرف كاقلي نا ديري سايلا||
 . ماع يلع لزس الي وطات دمحم اذاتيرح ول أع وديلعمللا لص يبنلامدقن ابي رقهنمانك اذا تح

 تكا الك سدرك و ةوتوحونامروة أ 3 < هيما ذانامبعمت تنك افيتاعدوةر سلا هيش ىش'اهسلا

 ا نبا جرح اود ءامسلا لبق ىوهتأبم فهنأ 2 ضان و جارنا اناو تلمح ةب اهم ت ءاس رت تيحفت” تلقا

 ا ملسو هيلع ىلسعتا ل وسر عماور لاق هدعشأ يدر ةساللا نس دلت أو رعاك اس عنب ,!اونيهاشأب

 أ يتعوءانا انيديأ نيون اذان شندع ااصادق نأكو دع دالباك اذا ىتح كوبت ةوزغأب

 ا ةمأ 5 ينلمجا ! مهللا لوقي داس حب اذاللبألا تلت بهذاذا ىنحريدغب اذاهاليم انرسفإ'

 ؛ »# تالأبوأ ىعارذب 38 ٠ ىلعا هلولح يف !اقو مدقل ا تيدا كك ذف ةموحرلا دمحم

 | هدح نب نأ "رع 2 نيوردع نب شاديع نيتك نع يقبل يدع نبأ جحا

 كالذ ممم 3 يحلو هيلع هللا ىلع هنأ لوسو لاقت ينوح 2 ام ىلع يعا 7

 ا هللا كس يلا لاق هيلا .عقوشام ىلا نيالا قوش ينقذ , مهللا لجرلا لاةواهتها ايلا مصتالا||

 | هقليق سا * اخ يلرففتست 7 لو هيلعمللا ىلا لوسرشلا لوقي هلل رقفهيلا هذا سنال ملسوهيلعأأ
 ءاينالا لع كافه ن اهل لقف يعذا لاقل اا ”يلاعكا لوسرلوسرتننا سنأا, لجرلا لاقفأ|

 مايال ارئاس ىلعةعججلا موي لضفام لثم م الا ىلع كلعما لضفوروهشلارئاس ىلع نا غمر ل فقأم لثم

 ا ركاعنب اوطسوالاييفا اريطلاودا رذالا يف ىنطقرادلا دلا هجرحاو+رشمعا وهاذاع هيلارظني بهذف |



 لما ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا عمة ليل تجرخ لاق ظفلب هنعهلثا يضر سنا نعقرط ةثالث ن" .

 ملسو هيل عهللأ ىلص هلأ لوسر لاقف هنم ينتفوحامب ينيحيني ام ىلع ينعا مبلل !لوقي الئاق ععضروبطلا|
 هب هثعتبأ ام لع هئيعي ناملسو هيلع مذا ىلص هلل لوسرإ ”عودادل لقفاذه تن اوروبطلاعض ذ سنا ايأأ ١

 هللا لوسر لوسرب ايحرمل اقف هلت لقف يهتيتاف قلسا نم همهييندب ماتا اماوذخ ًايناهتمالا” داوأ|

 كيلع أرقي رضحلا هللقو مالسلا ينمهّثالوسر ىلع ًارقا هين آن ا حا تنك سو هيلع هللا ىلص ١
 كتما لضفو روهشلارئاس لع ناضمررهش ل ذاك نييبنلا ىلع كللضف هنن انا كل لوقي ومالسلا| |
 | ةمالاءذه رم يلعجا مبللا لوقيهتمعم تيلوالع مايال ار ئاس ىلعةعفللا موي لصف اك مسالا ىلعأ ا
 عم نحناهييلاق هنعدما يضر سنانعكاسع نب اويدعنبا جرخاو+اهيلع باتملا ةموحرملا|
 ا 5 هاني ٌد يذلا دربلا ا ذهام هلا لوسرايانلقفاديوا 55 ًارذا ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسراأ

 ا +*اضيأ سنا نعرت أدجو نمهجرخاو ٠ يلع مس رمنب ىسيعشلا ذلاق متانلق وقل ار دقاق
 مسا لاق يسودلا هّللاديبع نب رينم نع نع ملسمنب ديلولا ينتدح يدفأو را ايدمسنلاقوإ

 ةريرهايللأ عمم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرملا رج اهف ركملا وب ,اوهو يسودلا كب درع ١ جوذإ

 تلقدهني د ىلع كلعل اولاقف ركعلا يلا لهايت ءاشكي رشعأتلاق او تا تروح سو عئوأ

 ا لاقت ل ىلع يب اولحترام ادي دعاباذع كتيذعل عر جال اولاق هنيد ىلعأ يل او يأإ ٍْإ

 ا فصتنا اذاىح ءام_: رمةرطق فوقسالو لسعلاب زحلا ينودعطي ايظلغأو 05-8 1

 | بعذ ىحنعتلا يف ينوكرتو مهتيبخا اوب رسخف ثروطئاق نحو سمتلا تنطصو راهلاإ | |
 1 اه تلاقهيلعتنا امرت اتلاشلا مويلا يف يلاولأ قف مايا ةتال يف كل ذارا هفه ير صب و يعم“و ىلقع 1

 ا كلذ ىلعل نا هلاوف تلاق هيحوتلاب امسلا ىلا ىعيصاب ريشافَهلع لادم ةلكك اال الا نواوقيامتي ردأ

 1 يم عرتنا متادحاوأسفن هنعتسب رشف هتذخاف عييردص 0

 آ مافن هنمتي رشف ةيبأت يلا يلد هيلءردقا لف ضرال أو ءامسلا نيب قل هموها ذافرظنا تبهذفإ

 تيور ىتحهنه تبرشفةث !انلا"يلا "يلد تضرالاوءاهسلا نيب ىاءموهاذافرظن نأتيهذم عفرأ | ا

 هللادنع نمت لقا ذهكال نيا نم اولاقفاورظنف اوجرفم تلاقيلا يو يعجوو يم أر ىلعتقرهاوأ| 1
 وهكب رنادهشاوأ اقفل ًكرماعو دجوف هت اوداومهب رقملا اعارس اوقلطاف هللا هينقزراقزرأ |

 مالسالا عرشيذلاوهاناعفام كباتلم» نادعب عضوملا اذه ي كقزرام كقزريدذلا ناواعب د

 ٠ يب هنثأ عدصاموم هياء ىلخف نوفرعي اوناكو لسوهيلعهقنا ىلص هللا لوسر ىلا اعيمج اور حاموأ وس أف اف

 | نيحةأرما يفامةشئاعت تاق سو يهنأ يالا وسنن تبعد ولا يدوس وبسلا ظفاحلا للاقأ
 مس سس ستتم اتتح ا ا ا ممل ىلا ارش يس سس سس ِ



1 

 نعسأنأ لعرملا ودين ا ىلددقلا لوسر رادتعتدا' ىدرعوت 5 لأ سهم نع يقيبلا جرخاو ُ

 لعاوقرعت متل ذمه ءوي ةماعا ومر 1ةلداعم. .عمانأو ءاوهيأا_لائانن عنو نوادعمتناو يعرتال ا

 نماطهر لارا فتح ننلهس نيةماعا يلارعو بلا جرحاو1# عب مهسفعي لصتام ءاوسلا ||
 | متع ناديي ليلا فوج نم ماق الجر نا هوربخا ملسو هيلع هنا[ ٍلص هللا لوسر بعص! ن مراصتالا |

 |١ ةباصعلا نم سال كالذ ةىوهيحرلا ن :-رلاهلها مسالا ءيش لعاب هردقب ملاهاعو دق نآك ةروس ا

 | لاق ع ايش مييلا عجري دعاس تكس ةرودا وعر وهيل هل المسن لوس اول أ فاوصيصاف |

 باعد تمعن اهرراعا لاق بياؤذ نب ةصربق نع ميهوب أ وىقميبلا جرحا او*ةربدلا تالالد

 ا نم احر ن يسملا ىو لجر ىاغت تمز .ماذ نيكرشملا ندب رس لعل وديا ىف ؟لوسر :

 | التقى دنع عزاي ملمهشاالادلا ال لحرلا لاق فيسلاب هولعينادارا الفم زهتموهينيكرشملا |
 أ ملسو هيلعمللا لص هت لوسرلاقف لسوهيلءهقا لص هلا لوسرا هثيدح كل هدة نم هسفن يف دجو ٍْ

 | ضرالا هحو ىلع صام ن دنمهدق لتاقلا لجرل 'كالذيثوت ىت>اليلقالااو 3 مله هياق نع تيشالبم |

 1 اتا: ضرالا دجو ىلع صاعد ونف دف هوتفدأ لاقع ملسوهيلعدلا للص هللا لو -راوث دق هلها ءاجغ |
 أ » _:راريغلانم راغيفهوحرطفدلبقت ن تبادقضرالانا موديلا لسه !لوسرلاقف |

 ا لاقتدازو هوح رك م ذدفالجر نااتغاب لاق يرصلا ل رسملا نع قييبلاو ىاربلدلا ,جرخاو ا

 أ( ةظعو دلعي ناداراهقانكلو ووكبحا <ن ءرش وهن ليقاهنأ اما مل-وهيلعهللا ىلع هلأ لوس |
 | بع ىلادب اوبعذا لسمفا لوق واهلا هلال نا دهشي نه لقت : ىلع كتم لحر مدقي الثل كك ْ
 | عسا لتاقلا اذهنا ركذو ٠ بمشلا كلذ يف هودفدف هلبقتس ضرالاناف هوتفداو نا دافىنب |

 ااا ع ##
 مو لو

 ا هذه تلرت ايلف يدالاهسفت تهون !ةتمْؤم أَم رم او ىلاعت هت هلل أل زن افريح لجرل ا مسفن بش ا

 1 ةريرعايلبا 2 ع ااع نب اويلار طلأ جرح ساو كا وهي كلل عرسيل هنلان !ةشئاعتلاقةب؟ الا

 1 توص عم قب ؛ رطلا يضعيب انك اذا ىتح ملسو هيلعمللا ىلص هللا لو سر عمانجر خلاق نع هللا يذر 1

 دحا له سأنلا ثيسىوانف شامعلا تلاق ينبان ا شام ةممافل لاقد نايكبي اهونيسطلاو نسحلا

 'أ هعةووزحامردللا تحن نءءاياهتلو انفاه دوا ىن)وانلاقفةرطق مهنمدحأ عيدجي ف ءامدعم كتم 0

 رحل اوءاكي هل معم الف نك واده ىتحه ميل اعدل هباسلا علدام تكسي موغذي وهو وردص ىلأ ا

 * اتوصاملا مهسااش د تكشف كلدكدي لعت» مايا هتاواني "الا يبيلوان لاقم تا لكاموهاك 5

 هلئاوال اولاقع مهيديأب موقل اكل.ام وكل نبأ عياناواومدا وهللا اذه نسح لاقت يباصتني لسا ا

 نمترهاظ ةلال داذه يف رت ميلا لاق هيف تعا ءيذل م رهو شرودص ىع تلم دقة سرابلا سوست



 أ ايظافلا بيكحرتو برعلا تاغل ىالدخا ىلع هتغلي ةذليذ لك مكي لسوهياعهنا ىلع :

 1 د انلاىلاو ارطةداكلا ىلا تعب هبال ةيأب رةيه و 2 2 ةوقبالا عرق لعهللا هلو ا
 وس سس 2. وقب :

 سو هيل ءهننأ ىلص يبنلا ىلعاودفو ةءامج نا ءافشلا ىلع يجافحلا باهشلا حرش يو ٠ ةتسلا بسك |
 لاقف ةيبرعلا نوفرعبالا وباكولسو هيلع هلا ىلص يبل اوفرعي مل مار دج اا دال ثع ني ا

 هللا ىلص هنأ لوسر لمح ءانهزوا ىنممو لبق ادكشا ىنعمو « روادكشا 0 سويا '

 ع لا ىلص هنأ لوسر دم !هنعدتلا ىضر سس انعملس ةياوريفو- يربظ ءارونم مارال ا

 تك

 ل

 لاقو# هنعدللا ىمرس نأ ع ميعنوإ اويقهيبلاو دمح داتا جرحا «ةمانج نب

 هلثأ ىلص هللا لوسر باععحا نم الجر نيعبس ةئوعهركب لها ل ادقالو يبهاوأ وللا حرش فاير

 اوصعمهتاف ةيصعو نارك دول اءرىلا ىعئاافلاقف مم هيلع هلا ىلص هيلا ىلا تاج اسوديلع

 ا هلاألوسر ناك دقو ةرشع نيطسملا و .لجرلكب لجر ةئايعيسم محم تاتقفب هت اق دلوسروهلئأ

 أ كالذامو يإرعلا امية يرجع اك هريغ ةذل عمم ناو هت زواحتيال دا ناكوابلك ب 'اساو

 الف مهتغل يل : همؤقنآسلبأل لور نمت أنو است لاقت ع هللا دلع ارمسو

 . ملسوديلع هللا ىلص هنازهعم ” نمت ذ ناكف نوملعياع سأ 11 تديأ عيمجا هلع عيمصلا هللا هشدن

 ىوقلارئاسيف قو ادقف كلذب ريدجوهو اهلها نم ىعصق اةغل ى ب سو هيلصمتا ىل همالكناكو

 هطيضيالامم ساتجالاو فادصالا فالتحاعم سانلا ىلعةي زءوةداي زةدو ىلا ةيرشدلا
 كيت بات وهام مجريغو ممالكب سرفلا ضءب دمهءالكب ةددلا ضعب يطاخ دقو سايق

 يبنلالاقفهلوق .'رورضاحلا مهغي لعهللالوسر كيأ 1 نارسا نوبا نم 2 هتغلب مهنه ل

 ملسو هيعمل لص يبنلا ناكودموقل فرصناو عيأب وملسافموقلا مهفيالو هتغلب هبي لسوهيلع
 داتملا همالك اماوج مي ركلا معتملاهئا كلذملع تراس هتشلو همودقب راه اربخلا دق
 ني واودلا اهيكسانلافلادقف سو هيلعدتنا يلص ةروت ًالادكحو هاكر عماوجو ةمولءملا هدحاصفو
 ةلاطالا ىلا ةحاح الذ هنغالب يرايت الوهتحاصم ىزاوتالفبتك 0 يروا يظاملا يعج

 ايهنع هللا ىضر سابعنب نعى همبلا ىورو* كلا ذنمريثك اح حورشوءافشلاو يهاوملا يفواهب

 كودو وسلا يف رابنلاب ىري اك ءانطلا يب ليللاب ىريلسو .و هيلءهلثا ىلص هلا لوسر ناك لاق

 هللا ىضر ةريرهيملان ءماسمو يراخبلا ىورواهنعهلنا ىض دردشتاعن نعي دءنبا ويتوجبلا هلغم

 2 وييصالاو كعوكر" يلع ننام ها وذنبعي يتايق نورث لهل اق لسو هيلعهلث  ىلصهللا لوسد كما

 مويمام :١ رمكأر رافاف دوج بالو عوك لاب يفوقيست الذ ماما ىفا سانلا هما لاف مسوديلر



 لون عا

 ١ < هيدي نيب نم 0 2 رم كري ناك م 1وهلعشا (ىلص هنادهاجت نعو ٠ ٠ يناخ |

 ١: اهيف هل تقرا ملسو هيلع هللا ىلص هب ةصاخ ةيقرقراصب او كاردا ةباوردي ؟رلاه حو ءاذعلا لاق

 : رثكأ نيوتن لق نعالا ىف ميلا نعو# مل وديلع هللا ىلص هنازجم“ نم يهفّةداعلا ا

 ْ قفملامهلغشي ن 5 نيرجاهلا نميقوحا ناودعوملا لاول ودلع ىلص يبن 1 نى عةريرهوبأ

 هنثأ لو «رمرلا انيكمأ رم اتنكو مخاوع ألمح مهلغتي ناكراصالا نميقوخا ناوقاوسالاب

 ىتح هب متاكتمدحا طسي ,رلاموي لموديل ىل يبنلا لاقو ىناطن ءلم ىلع لسو هيلع هللا ىلص
 بوت يلع سل ةرغتطسو ادبا ائيشيتلاق» نم .ىسيف هردص ىلاهم جي هذه يتلاق اقم ىضفا |

 أ تيسناهقطاب هتعي يذلاون يردص ملاابتع مت هتلاقم ملوي ا ىبلا ىفققتحاهريغ

 لسمو يراخيلا ماور ملم هيلعدللا ىلصدنم هحمعم ائيشاذه ينوي ىلاكالذ هتلاقم_:ر

 ا

 أ

 ا
 ا ا

 ٌآ

 أ

 ةيرق ىلا لحرءاج لأق ديبح ٠ ديس نع يقيبلاو فن هللا يقازرلادبع جرخاو

 1: فوجورت نأ ٍر رماو كيلا يبا اسوأ ملسو هيلعدلل !ىلع هللا لوسر نا لاق راصنالا :ىرق نم

 ا ايلع لسرانكااذ موديلا ىل ى لا عرف د مرأ ملعو هيأع هللا ىلح ف تكيكيلو ة ةنالق

 هذ
 هتغدل دن هآادعوو احلم هناك ردت كارا الو هالتقو مه ادكردا اوايدذ لاشريب رلاو

 قيد هلارك يف نا ء -رأأ ديع نعت اريطلاو يت ىبلاو هحعتو كلما حو .-او* هتلتقم ةيح

 ءدلا ركن اذا اذاك م ماسو هيلع: 3 ىلص ىبنأ املا سادي يب ماهل! يل! ن 9 6 نكلاقأ بتعهللا يخر ا

 ىتح جادت 8 007 نكمل وهيلعدلا ىل هيب وءكادإ لاق هيج .تأ ا المو ديلعمفا ىللص
 أى

 ةئلح لجرو باد مل وفيلم ملا ىلع ىبتلادا اتعملا ي رم نبأ نعي ديلا رحاو# تام

 ! قافأ مني ريشأب طيمدلحأ ىلإ مكرف نكت كااذك م : ملاسو هيلع للا ىل ىلا لاقن هعمل ودك ا

 050 هييعدب ري وكج ياو هعمل و مل -ودياعدقلا ىلع هللا لو .-ر كح < وهو قافا نيح

 قرح لاق نوع" لم ورع نع عيش ا يللا نإ ءةناوعوبأ ا ًانادا حن ىيبكانت دحدم -نبالاقو
 3 هدي رع ودب رع مللو هيلعشا ىلد هللا لورا ناكمرانلاب رساير راعنوكرشملا |

 | ميعاوب ١ جرخأو *ةيغابلا ثلا كلااقت يهاربا ىلعتس ١ رابع ىلعا ءاللسو ادري فوك اداي لوقيف |
 ا متاهبتتاف ىدغت ةدئالا ىلم هي ١ راجأي لاة:كالأام لم نسا أنين لاقد. كادبع نبوايع نع ||

 جرت هيف حرطق لي دنملاب رع ٠ ًامهتدقوافروستلا يرب مسالا ةمسو لي دنت تتاف لي دنا ىلع لاق |
 ظ جد حا وديع لس !لوسر لي دعما هلاقا دهام ابا نال دن اك ضدأ |

 م نا هنعدقلا يدر سنأ نع ميعنوبا جرحاو*هيلعر ءاغيش لك اتالرادلا نال ا ذكم هبانمدص حت

 ا جرحو أجر أ رح ليلا مذ .دعناثدق ييلادع ,كمهئال سلال دنعارعترمو
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 لذمملا وغلب تحول هيعمل ”يضن تامه عمم دحا عمو ةللغم إيل يفاعيمح اوشفامهعمركب وبأ |

 نيةداتق ىلمعا سو هيلع هنا ىلص هنا هنعدل ىمر يردحلا ديعس يلا نعدم !مامالا جرخاو+* '
 ا هب قلطنا ةداتقل لاقوأنوجرعوريطم ةملظم ةليث يف ءاشعلا ةرهم لص دقو هنعهللا يضر نامعنلا |

 هيرضاف اداوس ىرخدف كتب تاخداذافارشع كنه نموارشع كي دي نيب نم ءىيبضيس هناف

 ١
1 

 أ[ هيرضف داوسلا دجوو هتبب لح د ىتح نوجرعلاهل ءاضافةداتق قا طناف ناطيشلا هناف ج جرم قح

 ْ بلاقاصيا ديعسيلا نع ميسويلا ةياىر يو ملسوهيلعهتا ىلص هب ريحا اك هتبب نم جرخ تح
 : هللا ىلصىا رف ةقرب تقرب ءاش تملادب أ لس ودي اعدتلو ىلع هلا لوسر جرحا ةةريطمتلل تناك

 ا انوجرع هاطغا فرضنا امل 1 ا ذاةداتقاي لاقف نامعنلا نب ةداتق سو هيلع

 ةشئاع _: رع ةيلطلا يف د او« ارشع كملخوأرشع كمام .أثلل ءيضي ذه ذخ لاقف

 أ( هل تتحوتساه تطقتسا ىلا ىلا ماسو هيلعملا ىلص هلا لو -بتاب تلاقاهتعهّللاى در

 ا ءاضاىحرون ءاجن يللا سمت اشاماعدفهءارو تاس تانج مث ًاضوته يب ع هام تعم

 || دصاوحروب ءاج متكشوعدي مسوديلعملا ىلس هلل أ لوسرو بهذ تهت ءاشام كش دلك ت ديلا
 اذهام ل 'لوسراي تلقت فرصتا متهطقل أنا تيش- ينيب لدرخل ناكر تح وض شالة نم ا

 | يسافر تل سيال مب تاق اعأي هعياردت ةولسو هيلعدملا ىلص لاقت

 ا | غدتركشو هتدمخ اعلا تلتلا فاطم عام ةيقيلاهعل أس عدةركشو هت دم مهنم تلقا اطعام ١
 ا نعميعن وب او ىقيربلاو هحمح 530 جرح او جدت :ركضودت دمحل هيناطعام تااملاتل كام 03 ا

 ليس دافي هي ناك ءاش هلا لسو هيلع هلل !ىلص هللا لوسر عم يل - ءاكلاقهعدلا يصرةريرح يلا

 | ىلص الق !داعواعاذاف اقيقراعضوامعمو هام خا هس ًارعتراذ ذاعدربظ ىلع نيسطلاو نسحلا تو |

 لاقف هةرب تقربفال لاقاههعأ ىلاام هم. بهذا ال اهلا لوسراب تلقف انبهأ دح أوواتيهأ دحاو لعج |

 || ىضر ةريرح يبا نعرخ ا هجو نم ميعنوبا' جرح او* الخد حا عوض ينارشعالازاقاكماباقملا |
 م بهذا لاقدادي دصابح هبحي ناكو» ءافلظةليل يف حسو هيل عدنا ىلص يبنلا ددع نسما ناكاق هنعهننا

 | ىلا غلب ىتحاهتوض يف ىشف « امسلا نم ةقرب ت ءاجتنال لاق هللا لوسراب هعميهذا تلقمر عا ىلا

 لاقديف رتب 1سوديلع لأ لما لوسر ىلاتا تلاق اهنعهللا ىهر ةشئاعنعيقبيبلا جرخاو

 لاق لوحكم نعرك اسعنبأو ةبيشايلا نب ءاودعسنبا جرحاو# هلا هيهذاف هيلعمدي عضوف باقع
 هناك سو هيعمل ىلص يبا ءركف شد ّس أر لاخت هيف سرت لسوهيلءمقلا ىلص هلل لوسرا ناك
 ملسوهيلعمثا لس هن لور نهنعهّلا يضر ة شن اءعنعرك اسعنيأ جرخاو# هللا هيهذادقوعصاف

 شقنلا أ ذه شق قن !لاقتذ ف شاقتلا”يلطقاف هلا ديعنب دملك ةضفوعو اذه يتاح شقن شقت! لاقفايلعاءد

 عميس يع



 ددتك 9«

 | كترم كترم أ اذهبأم ع لاقت قلوس دق شق هدي لقدتمتا دجوم هيلع هلواشف لامها لاقف 9 ١
 | ملسو هيلعمتلا لص يتلا قاف قد ص لاقف لقعا امو تيتك دقلهللاويدي يلقدقهتلا نافلاق |

 7م ةباص مع يف ناك هنأ ةيعلا يدر ناك نع هجمت ”وعاملا جرحاو#هلل لوسرانال اقف
1 

 تف هريخأف كسلا
 1 نع "نك م عمان يتحأ ادصات : وح ءاجم لاو هيل هلا ىلص هلا لوسر مهب رف ىلاعت هللا نورك ذي ١

 ١ | ىلع لرد -رلا تي اراد ىولوشث متلك ام لاقف مل -وهيلعمتنا ليص هللا !لوسرلاماطع' تيدا |:

 سا نع هي ودرع نياو ميهوب او يق يبل ». راتلا يف يراحب اج جرتاو#ابيه كك راشا نات يحاف ||

 ا نوعدي . ميديا ومفارموقهيبو دهسا ل !لاسو هيلع دا لص بتل عم تحرش لاق هدعهنلا يضر

 نأ هلا ”عوا تلقرو مهيدياب لاقمويدياام .تاقىرا اءمهيديأب كرت ”ماسو هلعهللا ىلبص ل أاقف 1

 ىذفر دعس ةالوم قراط مأ نع قييبلاو دعس نبا جرحاو * هيناراف هلل اعدم هيدي رع

 ا الونذ اني بابلا ىلا اتوس تسعد ”تلاق سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ابلسر أ دعس نا اهنعشأ

 1 الو كباس رمال ىلاق مدا ملانا تلاق تنام مسو يعن ىصهلا لوسر لاق عيش ىراأأ
 || نع يقبيدلا جرحاو «ىلا ي مدل ٠ م٠ مييلايبهذاتلاقمعتلاق ابق صا يدير الها أ

 ا لاقع هيلع مذ أت د مام توديع هلا ىلص يبا ىلا تن دا لاق اهنعهّئاى مرهلل ا ديع نب رباج
 || اوكتشان ةداهسم اوقأو اود لاق هتلاقابق لها ريدي رتا لاق مدلمماانا تلاق تما نم
 ١ مكن معدنه ع عا ينتكم هلا توعد مش نا لاق ىلا ن م انيقث دنا !لوسراي اولاقهيلا !
 أ لعو لا تنؤ أش لاق ةعدللا ىذر نامل-نع يقييبلا جرخاو* 'روهطانل نوكتاوناق اروبلع |

 | | ىلا يبهذا لاقمدلا صمءاومهللا ىرب ا ىجل اانا تناق تن! نما لاقت لو ديلعمللا قص هللا لوسر |

 نا لاق ىلا وكت تي موهوجو ترغص ادق ويلا لص نا لوسر ىلا اخ مهنا ابقلما |
 جرح او #ايعدت لياولاق 8 وذم اق ءاعاهو تكررت متثتن ردع ةقكم هللا توعد متع

 تلا ملسوديلعه لم ثا لوسر لا ىلا تءاج لاقدنع هنأ ىضر ٌةري رهف نع يقييبلا ||

 : 0 راصنال ا ىلا يهذأ _لاقف كيلا ك موق يحاىلأ ينتعا هنا كوسم |

 | اذ اذهنا لمتيقبيبلا لاق ٠ .مهتع ف شكقاهدق» اهشلابانل هللا دا هلقا لو سراي اولاقق مهتعرصف
 ٌ هللا ىغررمم نبأ نع هدنس يف رودنمنب ديعس جرخ أو *ابق لهاريغرامصنالا سسنيرح افي |

 اوصعمل اف ةيصع ينيك ياعم دام ما ايهتونق يف لوقي سو هيلعدنا ىلص يبلا تعمم لاق ١ امهح

 ىنلانع هنع هلل يهر دي زنب ةماسا نعناخيشلاجرخاو د يا مهتعرصف لاق هلوسر رول

 حقاوم ىرال يأ ىراامنورت لهلاقف ةنيدملا ماطأ نممطأ لعفرقاهنا ملسوهيلعهللا لص

 ىلا هرصب عفر سو هيلع هللا بص هللا لوسر نا هتعدنلا يضر لاالب نعيفا اربطلا جرخاو+ .:ةلا

 أ

 ١
 نا

 ا

ْ 
 1 هيلع

1 

ْ 
 ا
 ا
08 

 ١
ْ 
ِ ا
 



 هللا لص . هدسي نقلا تعقودقو ٠ .رطقلا لارا نتقلامهيلعلا 71 .ري يع للا ناحسس لاقف « املا
 نب !جرخاو+اهمةيفاملاهقثالأ أسن ترقساوهنع هلا يضر ناثع مايايف ”اراملاقيدصت إسوهيلع ؛

 ملسو هيلعهللا ىلصهثأ لو سرب مساقلا وقام لاقابيب ا نعنيسملا تنب ةمطاف قي رطن مدجام ١
 هللا ىلص هلا لو -رلاقن هعاضر لكعس ىتح ءاقب اهننأ ن ناكوأ تددواهعهللاىيهرةجيدخ لاق 0

 تئش نالاقت٠ ءا يلع نوم هللا لوسرأي كلل ذرلعاوأ تلاقةتمجلا يي هءاضرماق ن ناؤسوهيلع | ا

 هللا ىلع هنا يدقاولام امالاىورو *هلوسروهللا قدصا لب تلاقهئوص ك 'همسيقهلأ توعد

 ملكتي , م عجم دحأو لك حييصاف دحاو موي يف مهنم رقن ةشس جرح كولملا ىلا هلسرهجو أمل سو هيلع |

 ةاشنذاب ةرمذخا سو هيلع هللأ ىلص هنأ ةي وبنلا ةريسلا برك ذود#تم يلا هثعب نيذل 'موقلا ناسأب

 نالس مالسا تيدحيف تيت دقو اهلس يفوايبفايسيمشلاذراسفاهااح هيعيصاب كسا يا

 اعاهدا لاقو سهذلا نم جاجدلا ةشيب لئمءاطعا سو هيلع يلصدت اهنعللا ىضر يسرافلا ||
 اهذحاف لعام هذه عقل نياونالس لاقف مهبتاك 5سدلا دوبملل ةقو' نوعبر اهيلعناكو كيلع 1

 مل تنزوف نالس لاق كدعي دويس هللا ناد اهذخ لاقو هناسأ ىلع اهبلقف ةذ ملسو هيلعدتا ىلص ْ

 يف ةباغلا دسادباتك يف ريثالانب ,او يقبيبلا ىورو *مبتيطعا الدم ي دنع يقبو ةيقوأنيعب رأ !

 ةرمج راسو هيلعهللا ىلصدتلا لوسر عمانرقعا_فاق هناهنعهللا ىسردبلولا_: دلاح درت ا
 اهتلعجل ةوسلق تذتافاهت ذخاع ةيصانلا ىلا تقيس هرعش ىلا سانلا قيتسافهرعشس قل اهرقعا أ
 ديلولانيدلا- نأ ادسصمه قييبلا هجرخاو «يل متفوالا هجو يف تيجوتاشةوسلقلامدقمي |
 قزرالا ال اتق ديشييال ناك لسو هيلع هلا ىلص هرعش نم تارحت هتوسلق يف تدك ةنعمللا يضر ||
 يدادلا معماذ ذادربيلا نملجر ناك 5 لاقا بنع هلل ىضر سابعنب |نعيقممبلا جرحأو عرصنلا ا

 ةرارش تراطفران نمةلعشب هتب راج تلخ داك ذكوهانييف بذ تلاهللا قرحا لاق ناذالاي 1
 ىلا يبا يناسرا لاقه اص يبا نب لدهس نع وسم جرتاو» هتقرحاف تدبلا يف تسهتلاه تدبلا يفابنم ا

 كلذ ترك د دماتيشَر ريو طئاحلا ىلع ف رشا هعماب طئاس نمو انما دانف انل مالغيمموقتراح يني |

 هلا لص ها لوسر :رعشدحي ةريرعأبا تعمم ىفاف م د الصلاب هانفاتوص تععساؤ ١لاقنيبال 1

 نعيقبيبلا جرحاو * طارض يا صاصح هلو ىلوةالصلاب يدون اذا ناطيشلا نا لاق ٍلسوديلع |
 «هرضيال كلذ ناف :رذويلعن الغلا دال تلوغت !ذا لاق هنعهّنلا يضر باطخلانيرمع |

 قي رطلا ضعبب ناك الف صاقو يلا نب دعس ىلا الجرتعب رمتنا نسملا نع يقيمبلا جرخاو |:
 ىلا مجراإلق ناذالاب يدانن نا لوغلاابل تلوغتاذارمؤنانك آنا لاقفا دعسر يخاف لوغلاهلتضرع |
 دنع ء بهذ نذأ !ذاف هل ضرع تكس اذاف هنع بهذف نا ذالاب ىداتفهعم ريسي هل ضرعر مج 1
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 رشثع يناثلا بالا
 اوحاوهلاعفأو هلاوقا لئاضفو هقلسو قل لاك لثمةي ونعملا هتازيع*ضعب يف

 ملسو هيل عملنا ىلص

 ىلعال لهم لاممالا لمجاو قالحالا ىر شال ايلا ن اةوبنلا مالءاي يدرواملامامالا لاق
 تي ةلزيمال واهل اخو اهني ايام مدت واهقف ا وو اهب سامام ىلا دوقت لوصأ اهنال لاعالا لصهاولزانملا

 | ناكم قلاحلا ةءاطوىتلحلا حلاصم ىلع تعبت هدابعو هننانيب ةرافس يث يتاةوبنلا نم ىلعاملاعلا

 ١ هنا ىلص لوسرلا رصعي كبد سم واهم ققحا اهطورشب مهلكاو صح ااهبقلخلا لصفا
 هفصو كلذب و5 ههوالوقو اتلخ وقلم هل يهانادودمل دقيق هب راقد .نم هيفرطىلأ دامو لسو هيلع

 ف هتوس ىلعالابل دلتا دف تسل ليق ناد » يلع أخ ىلم كلذ |وداوقن هبأتك ي ىلاعتهلا ا

 || موق ايوحايعدرا راتإ دق هنال هتلاسر لوبقيف اهيلع لوعالو هقما ىلعاهمستححا يبني معسل |
 نأالو اهتازبمم نم نكي مل ناواتاراما نم ىل فلا ليق سلاما يندد  ريعماب لسعة داعلا قرخي |

 || يفبذك رمسسلو تدكلاب انتجا لمعلا ل 5 رهن ألو زهجملاك راع» زوعم ل اعقلا لماكت ||

 ( زاغلوشا لوقااج ومقدم لاو ىههأل يجومىل دهلال 5 را دق ليمفلا لم كن ةويثلا ءاعدأ

 اهدحا هحواةعب رأ رم نوكي _ثنلا يف ريتعملا لاككلاها دهم#و'ذافلسرلا لئال د نمنوكي نا |
 1 هحوأ امان لاعالا لئاصو عيارلاو للاوقالا لئلا دع تلاتلاو ىلحلا ل ؟يناثلاو قلحلال5

 | ىلعةتعالا ةديكل ا اهدح ١ ىاصوا ةعب ران 2 وك هتروص ىلا دقعا دعب هقلح لاك يف لوالا

 ! ١ نسر تعاتراىتح سوعللا ي باهم مظعأ اكو ياستلاو م دقنلا ىلا ةيعادلا يظعتلاو ةييملا
 أ| يف ناكق ةريارطلا كواملا ةرتاكمو ةرساكآلا ةلوصب مهصايترا عمموت' نيح هيي نم ىرسك"
 ْ عضاو كاب تراكي ةوطسي لواطتيملو ةهبادمظاعتي ل ناو همطعا مهنيعا فو بيها مهسوقت

 | ةدوماوةاداصملا ىلعةمع' لا ةيحلاو ص الخالل ةبجوملا ةقالطلا يناثلا وءافورع٠ءاطولاب واقوصوم
 | حاسم دليل ى- سوفنلا يف دتقاللم ةبمع تككشسا دقلوأب وبحت ملسو هيلع هللا ىلص ناكدقو
 |١ ه الفلا لعدرابلا ءاملابرشوءانب الاوءاب آلا نمهباضص أ ىلا بحا ناكو براقمدنم دءابتالو

 لوبق ناكد قو هتقف أوج نع ذتو هتعاط ىلا عرسن ىتح بولا ةلي الب اجلا لوبقلا نسح تلاغلاو
 الودناعمدنم رفني ل تح سوفنلاةيس هتبحاصم تكا كلاذإو بواقلا ىلعايلوعسم هرظنم

 ليم عبارلاو« هتفلافع ىلا نامرملاهداقو هتوق وقش ل ادسملاهقاس ل رمالا دعايمدتم
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 ا ا د7 3

 صلخأ ن نماهعم هنعذشاف هترباصمو هدئادش ىلعاهتابثو هتقف اوماحدايقناوهتعباتم ىلا سوفنلا

 هيف تاماكت دقو ةلاسرلا نيناوقوةداعسلا يعاود نم عب رالا هذهو* صصاَت نماهيف هنعّدنالو
 هللا ىلص هقالخا لك يف يناتلا هجولا ااو* ابي هعقيام قمت ”اواهيزاوي الكف ملسو هيلع ىلص

 لودقو هتسارف قدمو هههف ةحتودلقع ةحابجر نها دحأا : لاعح تسب نوكيف مسوميلع
 هللا ىلصدتا اودمأ' 2 ل ر حو وريبدت باوضو هب 'ارتع# ملسو هيلعدتلا لص هيخثلاةروفو لع |

 فشكي ىدايملا يزابع الا ظسلي ناك لب ةدي دش يبرم الود ددكم يف لمغت ءاأم سو هيلع
 دئادشلا يهنابت ةيبالادمل لاو مزح ختواومهف قدصابالا مظتيال اذ هواهم وطخ ليواهبويغ |

 ا سوم

 لاوحالا قف الاتح يفهسشو بورتو بورت وهو ءارضلاو ءاس بلا لع هريصو بواطموهو أ

 دادريال وذو رشاب ول صال السا ىلعر دقي هةر و' ة.يظعل نيكت #الوة ديد يروقال ةكاس
 أ يدأد ىلادهي ويد اولا_ميثيامآ 54 شي رق ن«لسو هيلع !ىلص قا دقو اربصو اد 'دعشاالا

 | نعت باث نعني دا - ىورو* ىلوتسملا تابت تبتي وىلعتسملا ربص رباصي بع دلاعم وهو
 | اموهللا يف تيذوادقلودحأ ىاجيامو هنا يف رف عادقأ لاق وهيلععلا يىلص هنأ لوسرن' سنا,

 *يشالا اديكوذلك اي ما ماعام ل ذابأو و قاموثلم لو موي لين نم نوت راد 'د ”يلعتنتا دقاودحاىذكي

 نيد لاميتا ةاممعدللا ىدردش اعنعدي ز نب ن هرلادبع ىورو لالي طباهي راوي ْ

 ءاعدلا يد 'دشلا هله ىلعربص نموملسو هيلعاللا ىل هللا لو مر ضبق ىحنيموي ريع اربح :

 ا دع انلاةلمطاو» ةرح الاب ىيلطلالل كاذأهوهنعشتي وزدقوأ ب دلا هيدي ري نأ مددما ىلاعت هلا ا ىلا

 نايفس ىوراهتو داخلي واهتراصغ ىلا لي مئفاهن.ةغايأ 1 ا هتعاش واهنع دضا رعاواي دلأ يددهز

 1 ملسوديلع هللا ىلص دا لوسرل ليل اق نا أ دفع نب ةستي -نع تلبأ» لأ نب بيبح نعىروثلا

 ١" كصقميالو كدعبدحا هاطعيالو ك لبق دحادطس ملاهضرال نار - نم تيطع !تكشنأ

 || اًريخ كل لمج اش نإ يِلاَكَراَبَت تلرنف ةرحآلا ييلاهوم حالاق اًنيشةرحآلا يف
 | بابه يلا نيلالم ىورداروصق كال ل مجم وزان أل انت نم يرمع تانج كلذ نم

 أ اوس لعل حد هيلع ناوضر بال لا نيرمتنا اههتع هللا ىفر سابع نبأ نع ةمركع نع
 اطموا اشارف تحن او هللا لو. راي هل لاقف همسجي رثادقريصح ىلعوهوملسوهر اعمشا ىلع

 لاايندلا لم ةمو [:ءامددر يسفأ يذلاوايدللو ىلام ايندللو ملام وديلعهللا ىلص لاقفاذه !:

 نيديم ىورو*اهكر تو حار تراهتلا ا 7
 ضبق تلاقواظيلغ ارازاوادبلم“ اككبدعهل ىفرةشاءانيلا تجرخ .1لاقةدربولا نب 35
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 00 زاسحلا ىصقا نم ملسوديلع هنا لص كالمدقوا ذهني ذهيفملسوهيلعهتا ىلصهقالوسر أ

 ا اعمهسضرعأو رحدي وينتقيايف سالادهزا وحدو ار اعرججت ىلا نعل !ىصقا نمو قارءلاراذع ١

 الامالواءاتمدلها اوددأو ثرويملوأر رصقديشالو !رهحرفحال و اني دال وا ديع ماجي ركتحي و دافتسي ٍ

 أ يفملسوهيلعتشا لص هلاح لتم يلعاونوكيل اهنعه سقت فرص م يندلا يةيغرلا 1: عم مفرصبل
 كي ايم سللتلا نع ضارعالاوايندلا يقدهرأ ! ىلع لسو هيلعدللا ىلص هللأ لوسرث حو اييفدهزلا أ

 ١ هذيم ايدلا ي ناكنع قيقحو سو هيلعهتنا للص هدهز يم تافلخ هب ىددتقاو ةريتك تب داحأ !'

 ا ءايبق رح الأ ءامعدا يف هللا ىلع ب ذكي واهيلطي م عال نأ اييلاءءاهتأ تب ذعجا ىت> ةداهزلا ا

 !| سلجي و قاوسالا يبيشي عاطم وهو مل هحادج ضفحو عابت أ ثو سأنلل هعضاوت ةعبارل اداصحلاو
 || مسوديلعمتا ىلع ر ءاصؤ هئاسوهقارطا.الا مهع زيغ الق هئا لجو هرايعتا تو امام

 ١ لاقف هتبيه_:ىمعاتراف بارعالا ضع هيلءلحو دقلوازرعتملا ذنلاب و اريقم عصاوتلاب
 فرش نم اذهو ةكيديدقلا ل اتح اتاك ارمانيأابأ اعاق كيلع ضفح لسوهيلعدثاىلص |

 دحمن رصخت لو دعتق رد" : مل اهب عيط ةلمجو اهيلع رطع ةريرغ يعد هعشي ركو هقالخأ |"

 مم هيلعهنا للص ناأكدقف هزفتسي قرح وأ هزه شيط نع هراقوومطخ ةسماخلا لص لاو

 ظ ارعالا ةوفج ملسو هيلعهلا ىلص يِيمدقو ميلس لك نم ماصخلا فلسا يلح لكن مرافتلا يلح“ |

 5 ةوفه وهذ الاءاوسروقو الوؤراع وذ اللا هريغ ميلحال وةر دأب هيلع طفخي مى ةروأن هم دح وي مص

1 

 / ا

1 

 ا
 ا

 ا
 ا ا

 ]!' .رمت

 أ امور هعمأب نوكي ةرتع وأ ةوغم ةردقلا شيطو ىوملا عرن 2 قامت هلا نام:

 ْ ضرعمو هيلع دويصوه ٠ ةريرج , هتدصقوةريبك لكن شن رق هتلوانت ىقاحوطع قلحلا ىلعو |؟
 ا ديلا هيلع 00 لب مهتاظع نود مهذأر اكو مهئالح نود را ءسكلا دب درثتامو م 1

 ا - لاقو رثشت ردقوانمف ربقدق حفصاو ضرع اممع ناك أم ل ًاميلعا وداك اكذ نودلاو ا

 نظلا كاذف نعت ناميرك معني اولاق يلدغ أمهيلا ١ وعمدج ا دقو مستفلا ماعم رفظ نيح
 عال

 أ
14 1 

 ا رفعي مولا كب 2 بير أتآل هتوحال فسوي لاق 5 لوقالب لاقانأس ادقف مقتنت نأو كب ا

 ضقتئام سو هيلعهقا ىلص هئاف دءولاب ه'وافوو ديعأل هظفح ةس داسلاةإصخلأو ٠ ال اون مرح ١ ىق ةدأك ١ ْ الاكت شيرت ليا تقذلا دقه لسوديسمث لس لاقد ومحال[ |

 ملا يواسمد نم الحالاو بونذلا رث اك نه ردغلاىريأ دعو تقارملل ف اخأ أالوأديع ظمأ ا

 ا ى دتبي ىتححو دءوب ءاقوو هديعل طفح بعصالإلا اههيف بكتري ولطظلغالا امييف مزتلي و

 ةيبيدحلا .دل الصب شي رق لدفكو ريضدلا نب وةظي رق ينب نم وبيلا لهفك اجر خم هاش ل هه هضقنب
 ١ يسيل ل بيس يمسي
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 202 سي لال م يتسم دياع ل  يمصسسل ترد يبو هداصوو ميسي يجب مس مص وجم و

 0 هلا هلضف ملسو هيلعهلا ىلص هقلخ يف نلماكت لاصخ تس هذبف# ةيفةريخلا بتكليف هللا لمخ |

 | نمقوا امنحأ دحأ: لاصخ.ناثب ربتعش هلاوقا لئاضفيف تلاتلادجولا امأو * هقاخ ميج ىلع |

 ارقي ةيماةم أ لدم يمال و هيلعهننا ىلصوهو ةرهابلا ةمجلا مولعلا نم ىطعاو ةغلابلا ةكملا ْ
 ام ناقثأ نم ىطنلا لهذأو لوقملا رماه فال مالا اع بع الوالع سردال وابادكم
 تيداحأ ةعبرأ لعهعر شارادم لءجو لمح وأ لرق كلذ هين ف راعي ل ريظا اهماكحا ونأنأ

 اعاو ثا الاب لايع عاللا اع ! سو هيلع ىلد دلو ةادىدأ دايتجال ا اهبيكحاو دأ اراااهب رجوا ا

 روع ١ كلذ درب نيب مارللا منيبل > دال الود لعمل" للص لوقف كاو٠ ونام 2ع رعاك ا

 ناسخ نم - دو ةيلع ؟ "اىلد هلو ع !1 ئاوددي ا عقي .رأ كل ةوي ىب ل !لوحمحي نو تاهجتشم |

 ريال 1 ىلا ديرب 1 ل مسو ايلص نا الما هلوت عارلاو هينعب الأم 5 ءرخاماللسا ا

 نمزلا مرسال رابح و م مالا ح ءايبالا ص د هؤ نمد اعمشأ هعمل 0 أجأ ا دظنح ةيبأ كات .للأو 1

 ْ ريق الو ليل اهتم هنعدشالو رييكألو ريغسابممل هوديلعمللا ىلص هنع ب رعي مل ىتح مدقالا ا

1 
 ردصو حي 7 نعذ نم مالا كأول اهودسر 2 نيعب امامنا وهم ردي بن انكيابط يال وهو

 كر ملسو هيلع هلأ ىلص ىلا وةلاسرلا نمت ةدودسأ ام دلأ ةيالثلا هادو عرش بوحي

 هعكسأ ةقاتلا دل دطلاو ءانوت * اهيمايقلا لطواتوعبم اهب_ثروكي نا ريد ةوبنلا ءابعا
 لوقع٠ هبحوي امدنم جرح مل ىتحل ايامنا هواي هنأي وليل د رياخاب عرش لو ديلعشاىلص

 يل ترعملاو مكلا مءاوج تيتو ةالسو ةيلعملا ىللص لاقك ا ذلو لوقعلا هعم دتاعهيف لخدالو

 فتكو ةلاطالا نع 2 كك ىلع ليلقأ اب هين لسوهيلعمللا ىلص هبال ارا متخا ةلكذلا

 هم ىلص هب رمأ امتمبارلا ل محلا و داقمو لاو نأعم هيلع وهوال أكلذدل مست اموةلاهطلا نع

 ماحرال ا ةلص ن ءةيلع تحوب ادا نسم _:رمديلا اعدوق الذالا ن ساعت نم م لسو هي اع

 ًاضغابتلا ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىشن امن ماتيالاو ءافعضلا ىلع فاعتلا سهلا ب دنو

 اونوك واوصغابت الوأور ادقالو اوعطاقنال __لاقم دعابتلاو مطاقتلان هدنعمدو دسامتلاو |

 بادالا سحت ورنا مهرب قالخالا نساعمو راكأم مف لئاصقلا نوكتل انا وحا هللا وايع |
 رو ةييم 1

 ريح ”رتلكا ىلاعتهنا لو مهي ىق يف عنم ا رمشلا ىلاو عرس ريالا اونوكي و ريلخا ع ا
 وهدم دش 0 مهم 4

 | اوقلاو هرماوا اومرلع ركنملا نعْنْوَبَتَو فورعمأ بدورات س ان جرخأَو أ ْ
 م ب ال مهب زع تح ماين دوم نيد حالاص مهب لم ماك ف رج جاوز |

 | لئساذ ذأ سو هي احدنا ىلص هباوج حوضوة سماطا ل هلع هلاو ءارايساةواقوارأرباَذُعا اوراق زع | ا



 ناألا الا لادج يف مخ هضرادي الو ريع رعطقبالو ةيعمرسجلل ١ لدوجا ذا هجاجح دروهظ ا

 ١ ن. رخغ مفعب يع جلا قل نبيل أ سو هيلع هنا ىلصد انا جرا هجاجحو عضوا هباوج

 ا 5 دوعت 26 أو انأ عزت رت تنادي لاق م دامرلاك راص ىِ ع هكرذف اهمر راصد

 هّللاىلصدلو -ريلامتهلا قاطناف يدر الملا ىبينمكريغنم هاتمع امامظع الوق تلقدقل ا
 ا

 آ

 ا

 هيلع ناَح لكب وهو لو ااه أشنأ يزل 0 اهي لاقه هثوبن ناهربب لسوهيلع

 / هللا لوسراي لجر هل لاق ةريطالو ىو دعال لو هيلعمشلا ىلص لاقام واب اوج.دجي وانتو هبم_هرصناف

 || ٠ هتكسافل والا ىدعا نق لاقءرئاس ودعت ريعبلا رتشم يف برجلانم ةبقتلا ىرن انا
 يس لاسرتسا وأ لوق يف مي رت نمناسللا ظوفحت لسوهيلءهلنا ىلص هدا ةسداسلاةلصحلاو
 ( قدصلاب اروهشم لري لسو هيلع ىلص هبافاباجم قدسالواب وسم ب ذكلا ىلا نوكي ربخ ' |

 نقيتث اهرمان شي رق تناكوامو ءرعةدامالاب واموقرعقدلاب راصىتحاريب# ام تاء هربخيف
 ١ ادسحهي ذك نم مينق هيلا ماعدتسا املهبي دكت اور وجل ماسالا ىلا مهئاعدتسا لبقدقدص 1"
 : ةبذك هلع اوطاحواو الوسر وا ايب نوكين ا! دا هيتسا هب دك نم مهنمو' دادع هب ذك م مهنمو 1

 (| كيس هل ناكءرخص يف قدصلا مرل نموةلاسرلا هبي دكت ىلع الاي داهو' هل ةلاسرلا ريغيةردان .!
 ١ ادرو دحاجل اممد اذهبكيحو مصعادقا ق قوقح يف ناك سن قح يف هدم مدع نمومرلا رثكلا |

 : هقياتكا ردق ىلع: هراصتقال او دنج اح ناب دب يف رخوتلا يفدمالكر 2 ةعباسا ةلمطلاو ءدياعملا

 : ةجاللا يقااع ا ادع امي لسو هيلع دلي ىلص وهوارصح هلع مجال | رذدهمي لسراسيالاف ١

 1 مل ىتح دهور رماذو لتي ا ىتح همالك ا هةح تال داوأتعم مب هسا واتع7 ساتلا لد .-!ةيافكلاو

 نم رايكآلا مسي نا اذ بت كلا يانودم ىواقلا ياطوفعم تب ىتح هاوالا هتيذعتساو لتعي |
 | لاتباجج نماشلناسل نود يارا ءا اي ناقف مالك !هددعيبارعا رتك آن امنم رذملاالو لاز 1

 رعقأر ا هللا رضع م ااكلا يف تا متبالل !وركي هلئآ نأ ملسو هياعمقنا ىل لاق يفاسساو ياتنش ١

 اناسل س اذلا ح.صقأ ملسو هياعملنأ ىل لص هنأ ةنماثلاولاف ءللاو ٠ هتحاح ىلع رع ةاوهناسل لاو

 هايعت 5 تاكتلا هجم دف هر لامم يع اواظافلا رجا رامالك هرجوا راناب ميعتواو واو

 هبولسأب زيقل هريغب جزم وأو ةحامملا جن نع برعموةغالبلا طور شل عماج ب سعتلا ةقبيف

 ايطاعتم كيلوا ذه دن ذك ن مهقدص نابلو هلطاب نم هقح سلب لف رعادتلا راث ًاهيف ربطأو
 هتليج ةيادب و هترطف زئارغ نم وهامناو ءاهعفوأ ءارعتوا ءابطح نماباهالاطل اذمالو ةغاليلل

 نسح ”نهادحا لاصخ ناب ربتفح مبارلاهجولا اماو * داشت ةثداحودارت ةياعلالاكاذامو
 ايس ميسم معمص مم هع علام دع يسرسا دس - لأ



 طسوتلا ىلاريصقللا يف دوبيلاري فعت نعودي دشتلا ي ىراصدلا واغ نع نيدلا نم هعرشاوم لدع |
 نم ظح لدعلا زواجاملسيلف ريصقلو فرس يرط نيب لدعلا هنالاهطاسوأر ومال اريخوا مبني |

 5 ايدلاىلا هباوعحأب لي ملسو هيلعمتا ىلص هلأ !اةعبارلا دل نقال د ادس نم ييصنالودشر ا

 نال ا دتعالاب هيف و هيلعةنا لص ثرم و و ىراسالاتيهرتاك اههضفر ىلاالودوهيلاتيغر |
 هذه نم فحا نم كريس هباعمال لاقوة دازتساو ناجتح ا نعاول دعي وةيانكلاردقابيفاولطي ْ

 : مهتي رأو ومو مها انعم نم ريتك يفىراصنلاوهوبيلا جانا 3 تح تااماعمو مكأنم دوقع مه أ 1

 ٍ تدأ ولأ ىلع لدنالوصا هعرشل دهم م هريغ خر مش ىلا ةيعرمش جل جمجوم اسوهياعمللا ىلص هعرم# ىلا

1 

 الا ا

 ىقح هعطو ندحاريب دتورقلسأ قحهعرش كتبا ني ديف وهيل هلأ ىلص هتسايسةمصوهتريس

 هب تدعذ اف فورعم ريغىلا فورعم نع دب مهفرصو فول أ هريغ ىلا فول أ منعةمال ا هب لقنرقسا
 مزجي انأعم يم الاديب احلا مم ناك نملالا ةعزتنمة داعدي دشواع_.طوافوخ تداقناواعوط سوفنلا
 ةبآلا يعفابيفا دبجيمناكن ثلوةرهاقلاةجحلا يحف عرشابارومأم ن ناك نكلو بقاث مزعو بئاص

 هتوالح مهيفدأ دزت فلخ ىلا فلس نع لقتنا ىتحدبال ا ىلع دعاوق ترقئسأ ؟ كبسحوةرهابلا
 || هب ماق نا نوكي نااهفول أم فلدحي و اهفورص بلقنت راصءالاماظن هثوري وهتدج مهيفدتشتو

 || نم ةيهرو لاتسا نم ةيغرنيب سو هيلع هلا ىلص هدا ةيناشلا ةصحلااو انابيب هب باترأ نو انأهري

 : نمايهرو لج ١ اولجاعيفابغر هتوعو قوق اوماقو هترصن ىلعناقي رفلا عمتجا ىتح لاطتسا ||

 أ امهبالا مدتسيالواهدحاب مظتنيال يذلا دايقنالا ي مئابطلاو يشلا ف العجال ل زانولئاز
 وهيلعمللا ىلص هنا ةقلاثلا ةلدلاو هارتما مهب حال مااوارقتسم امهبزيدلا راصكلل دلف

 ةمالل عت و اىحعد . الا لزا ونونيدلا ملام ل سوهيلع هلأ لص هي دصت ةسمأ+“ اهل د هاو« هدهو ا

 ع زوجيام مغر ءأو ١ متتعور مل لمعو تار طععو تاحايم نب ممر ول أ ام مك نوب وك ارايعلا نم 9-3 م

 |دهاشلار- أمته انغأ دعب سأيتلا نعو هعاقترأ دعن صن نع ىنغافب لالا ماكسالا لماتش ساو ةل وعملا ||

 ”يلع اب فكتالو ينع أول لسو هيلع ملا ىلملاقف هرارلخأب سي ودراذنأب م 5-3 أ بئاغلا غلجي نا

 ٠ عرش مل -وهيلعدنلا ىلص كتاف دنمدقنا رهن مىلاهق لماح بيرو عما نم ىعوا هايرق ١

 ا
1 

 لك هدلقث الوأيدؤم عرشلان ميما راص ىتح دعب و رضاح ءرعأ - نم معو هينتو صن

 | نم ةهرب يف كاذو لاختمالا ملاصم يفو لاذ هللا قوقح يف نوكي الئل ا فومةهالا قوقح

 ١ ةسواسلا ةإصخلاو ٠ زغاو زجوا ىح باعيجم مالا لواطت فوتستل ٍلسو هيلع مننا ىصمتامز

 ا هنا ىلص وهو هتاينوي اوقدحا و هتايجحي اولحاح ادقو ءادعالا داهلشل مو هيلع هه ا ىلص هباصتنا

 8 ءادمالا هنافعاب راسو هلذ._:ىمدب زعو لق نم هبد زف روق دعو رودس + رطق يف -وهياع



 رهظى تح د ريدلا عرشل يدصتلا نيب سو هيلع هلا ىلص عملا روصتمدتم سعرلاب واروح
 ىلاعت هلئادد..1 نملال أ زوعما هتيي عجلاو رصتناو رهقىتح ودعلاداهجلباصتنالا نيب و رشتناو
 ا ةدهنلاوهب ورح يف ةءاجحشلا نم سو هيلع مننا ىلصهد صخ ا ةعباسلا ةلسخاو ٠ هقطلب هدياو هنوعب

 وا رفظ نع تاجنأ ىتح رياصالا عارق ياي رح دهسي لو هيلع <* ! ىلص هناههو دع ةرباصم يف ١

 ا شسااجو نم بلش لسو هيلعهقا ىلص تيت لبايعر هيه راحالو اب رهدعع لزيل هفقوميفوهو عافو ا

 | ةعستيق ريمغ جوري ع. ءازأب يب قح نردح موي هباحصص سو هيا عهللا ىلص همعىلودق نك اس |
 لسو هيلع دا ىصوهو تاطالو برحلة دعت هفمريغ سيلاع نأ ةقوبسم ةلغن لع دياصجا و هتيم له م ا

 ! اودامث لالا ديعن' انابدكال ىلا اناهعادابع يل' لوقي و هسن ريلي ودءاصصا يداي

 | نع أذكتأ الودرتاكن مب. -ملسو هيلع ىلص باه اهمسحتو هارت نزاوحو الاسراو ادارفا |
 ا هذطامو هرصن هللا هدمأ تس ريصو زاعاف داياوال اب هللاو دصع دقوهرب اهو نم ةلواطم

 ١ هللا لوسر اودحوفم تو كارم سانلا قلطنأ_,ه ترق هني دملا ىلع ارطدقإو لي دع نم ةءاجحتلا ا

 : هيلعو ىراصنالا ةحلاع ىلال هسرع سرف ىلعأ دئاعدوقلت» هيلا مهةيس دق ٍغسو هيلع هنأ ىلص ا

 | لسوهيلعدلل' ىلص لاق متاوعارتجل اوعارتمل ,ساملااهبا لوقي ملسو هيلعدم' ىلص لعجو ميسا |[
 ا دعب سرق دقبساع'ىطسي سردلا ناكو يرألا عساويأ ارحب اذهكسرفادحو انا ةملط يبال ||

 " هلوقل اقيقت هربطيس دسو نأو هر كنيس ىلاعت هنلانأ ي هعقت _:ىعالا كاذ امو كلذ

1 

1 

 0 0000 كا ل لو هما ورع أ

 | ضرالا يلتي وز ملسو هيلعهللا ىنصهلل' لوس لوقلاقيدصتو هلك نيردلا لع ةّرهلتيل |
 ! ل 1 0 0 00

 || ىلع ادها ةتودقعامايق اذه. نك واهتم ل ىوز اه يتماثالم غلبي وأهم راغمو اقراشمتي راف |

 دوللاو ءاؤسلا ءملسو هيلع هلأ ىلصحسم امدماثلا ةلصخلا ٠ لسو هيلع هللا ىلص هقدص

 || ةنوهرمهعردو سو هيلعهللا ىلص تاموبوحمو بوغرع لكي رث أو دوحوم لكن داج تح
 أ كولمابيف 2 راكو برعلا ةري رج كالم دقو هلهأ ماعطل ريعش نم عمصأ ىلع يدوي دنع

 زانح دقوارطب وار.د' اهينوه 4-2 وارشابيف نوهابتي وارحذ اهوسقي لاوماون 'ز> مللئابقو
 ىطعي و نشحلا الا سلي الو نشالاالا لك ايالاهرد الواراني د ىتقا اثم عي ح كلام ا

 | زاحدقوناوحالا تهد ىلع ريصي و لالقالاةرارم ترج و ريعغلا مسا لصي و روطحلا لزملا
 أ فلا نورشعوةعب را لبالا موس أر فال ؟ةتسيبسلا نم ينو نزاوح ما ل سو هيل علل ىلص
 عيد ملسو هيلءهللا ىلص دال ةيقوا وال !ةعبراةصقلا ىموةاش ملا نوعبرا منغلا نمو ريعب

 هلئاعق ترم روذش اذهو # دوجرلا يف مرك دوملاو مركلا اذه لثم لوفاواخ داعوهق
 اك ل 6 هب يم



 هيلا يلا ديف لح وأدج يف ةوفهب رفظي والعفو لوقيف هيلع يروي نا دحلاو يداز لك ودئاعمو
 ملاعلا ةماعزل نوكيناابنل ؟تالاكلا تايافل لئكتساوابتب اغلئءاضفل!نم غلب نبي قيقحو البس
 دأسق هب مس الف وا حالص هب رمعي نأ ةوبتلادعب رشدل ةياغالوثلموم قلغلاللاص#مايقللوال هوم

 مسودياعما ىلص هب ترقئسا كل ذلو الهوم اهبمايةللالحا اهل ملسوديل ها ىلص نوكي نأ ىضتقاف
 ملسو هيلعهلل !يلص امل لهذي لو هتبسانواهبسادف اليفك اهي ءاق نيحاهقوة حب ىضمهنوالو سر ثعب نيح

 قانتالاو ناقفتمنيفلت'رم لكو نافأت 'وم نيلك اشتم لكونالك اشتم نيبسانتم لكق هتنانيح |
 هتوبن ةحص يلع دهاوشلاص* وأ :. كلذ ناكف ماثتلا لك ةدعاقوماظتنا لك ل صاوهو قافو |

 | هداف حوضتمالا حوضولا دعبامر كاف هلاسر قد ىلعتا ارامال اريظاو سو هيلعهنلا ىلص |
 ي درواملا مامال ا مالك عتنأ ٍلسو هيلع ءمللا ىلص هئلاسرب قيدصتل اىلااء ادعو هتعاطل انهو يذلا
 | هلاوحادهاش نم نا لعا ءارحالا يب ىلارغلا دماحوبا مالسالاةجمامالا لاقو * راصلخلاب

 هاياهسو هتاداعو هلاوحاو هلامفاودقالخا ىلعةلقثملا هرابخا عايسىلا ىفصاولسوهي لءهشاىلص |[
/ 
 ا

1 

 || هتعاط ىلا مث م دوقو قاخلا فاصادف ! ًاتومهطب ض ىلا هتيادهو قلغأ أ فاصال هعسايسو ||

 ١١ نساعت قلخل احلاصميف هتاريبدت مئادب و ةلئسالا قياضم يدتب وجاب ئاعع نم ىيجيام عم ْ

 , لوط يف ابقئاقد لئاوأ كارد' نع .القملاو ءاهقفلا رمعي يذلا عرشلا رهاظ ليس: يدتاراكأ :

 روصتيال لب ةيرشملاةوقلا اه موقن ةليح اب ةكم نكيجل كال ذ نا يف كشالو بي 0 ا

 لب سبلءالو باذكل رودتي الهلكت لاذ ناو ةيذاةوقو يواممديبأت نمد'دقسالا الا كااذ |
 ار ل قارا نا ىتح هقدصب ةملعاق دهاوش هلاوحا وسو هيلع هنأ' ىلص هلئامش 59 ْ

 هقالحا دهاش نم تيك هلئايثدرحم قدصلاب هلدهشين ناكف با ذك هجو'ذهام هاو لوقف

 اف 'رعتل هق الخلا ضعب اث دروأ ائاومدراومو هرداعم مي يق وهيلعهلا !ىلص هلاوحاسرامو |

 1 قاهثلا دبع علا هقتاكموهب ءدمول عومال لاو ال علا دي لعمق نأ هيتكيلو ق حالا نسا 0

 ١ رئاسي موبتكلا ١ علاطيملورلعلا سرايجلاى يأ لحد وهيل هلا ىلص وهو كلا د عيجهّل هات 7 ْ

 | صح نيانمف انعضعسم اهيمضاهتي بارعالا نمراهجلا روظانيب لزي لوط بلل يطق |
 نم هريغنود طقفالثم هقملا للامم ةفرعمو بادآلاو قالخالا نسا لسو هيلدا ىلص دل |
 ! يلا رسال ةوبنلا ص اوخن كلل طريغو هرعك و همك المو ىلاعت هللا ةفر 5 نعال ةماعلا ا

 ةرهاظلارومالاءذهالا ملسوديلع هللا ىلصل نكيؤولو كلذب لال ةئسالارشبلا ةوقلن ينمو |
 درس مم لصحت هيفبي رتسيالاه دهيلعمللا لص هتارججم وهنا . نم رهظدقوةيافك هيفناكلا ْ



 لا يع

 ف | يف راظينمةدابش ملفعافاهر يف لاقولسو هيلعدنلا ىلص هتازجعم نمل هدعدتلا خر ىلازغلا |
 أقع الأ ىلا ةعرشرارتسا ي مث دت ازجمم يفت هقالخا يف تدلاعفا يف ّحهلاوقايف تدلاوح ايف |

 ا
 ٠"
! 
1 
: 

 | لليل محد وةفعش عه هريصع دلعي : ههرصع يهل كولملا بف”راعذا ي متملاعلاراطقا يئمراثشا

 درو أه لك يدعي او هقدصو هب نم . !نم قرثوت مطعاموهق دص يب كلذ دعب ىراتي مت لسو هيلع

 هع 3 اوقالاو لاوحالاو لامعالاو قالحال !يفهب ءادمقال] انقموي نا ىلاعتهلل ال اسفردصو

 طقع ةماحالا ل ماد ال ليم ءال هنأ املع' فهاوملا ييفان 'طسقتامامالا لاقو# ه'مدوج دعو

 اذا تن اول وهيلعملا ىلس هقراوع يئاعت# نم ديلع ىلاعل 2 اهضامأ اممت .رطقوأ هفراعم راو 2. للا

 هلثيالح ىو هترو سم نسحو مكس -اعلادان 2206 هدوركلا مما وجل نع ةن ملاعت هلا هان تلم ات

 صصص باج مص جا تيس بوبمسل هييوس داييعم حسم

 ٍإ
 ا
 راخو يموت موق عم ءايبنالا ص 2 را ١ دنا عئارشل داوقدنابلا معلا وذعلاس !1تورقل لأ ايناب هئايناو |

 5 ا

 || قل ءدب وكلذداي2اونيرقلاي ذو فيكلا باحتاو لوح حمسسوي و ا

 لاوحأا راه اوى سومو م ارباب او روب رلاو ليج الاو ةاروتلايف' هور الار !للارابحاو ْ

 مهنتك تادع "و بعت ش موتك مي الءاو هريس ت'اءدوتسمو بءواعرارساو مبعأو ءايبنالا
 اعاللدج كالدلاوعؤا لب اهم ذاع بيذكت ىلع' وردقي واه 'العلادي هقدص ام كالذ ريغو ١

 ْ درلاو تاياقعلا خ كلما قرد >ىلع هيببتلاو جس او طعا وملاوميشلا وبدال !ىسامم ”وملعلان :مدضأدأ

 ايفدمالك اباه اذا يقلامرلعل املا نونفىل ا راع لاو .تامعأاولا ةلدال !نيهارب مسالا قرف لع.

 تأ ءايسلاو ةيعرشلا مد دكح الا نينا وتود رعلاو نايبلاويناعملاو هلاك ةجتا اهيف هتراشا اودودق

 ةلماشلا فراعملا نوف 2ع املا بور. ةنم كال ذر غملا ةيبأاقلا قئاثخلا ىراوع ىراعمو ةيلقعلا ْ

 اذهلاجت 6#تراب تي مقدج الودع الام كا ذريغو باسألاواي ورا :راعو_بطلاكه هكمأ حاصل

 ْ رحاز هفراعمو هلك رغ ناو ءال دال اهدانت نود عطقنت دتمت م السلاودالصلا هيلع هقح يبايلا |

 ةردلا راح سدد 'دقتس ا نوكي نا نود رتب نم نوكي نأ ليس كلذ نأو ءالل لا ور دكتال

 ام فمعملا ىلع يع ع ًاياؤأو ءانشلا يف ضايع يب ماقلا لاقو»+ ماةيدللا ! اهيحاومو ةيملالا

 ا لأم عيمجو دل 534 دإ :ودلحو كقعةحاحرو هل 5 ةءارب ووريسدل حو هرثأ لي - نم هانمدق | 1

 !ذح ىقك دقو هتوعد قدقدصو ل ودي لع دلل ىلع هتوبن ةعخ# اي رنئا هلاقءباوسودلاح دعا و

 ا
 أهرب غو ميأق نب أو يذل مرتلا 1 عاتي هر ,ه مل -وهيلعمللا ىلص دي ناميالاو همالسايف دحاو ريغ

 الف هيلا راعن ال هدج ةنيدلا سو هيلع ّلاىلص يبنلامدفال لاق, السنب هللاديعنا مديئاساب | ْ

 | ىدد ي م 'هتمريلا ىف هده ب ىورو* ٠ باك هجوب سيل هيج نات فرع هيجو تنيتمأ

 ْ ا
 ا
 ا ١

 ا

 ا
 ا

 ا

 | اين اذه تلقدتي ًاراملف هتير أف يل د ب مبا سمور سو هيلع ىلص يتلا تيتا لاق دععمقلا | ا



 ناملسو هيلعهشا لص يلا لاق هيلعدفوألا داهفنأ هريعو لسه ىو رو# سو هيلعهللا ىلص

 اللا هيلا ل نأ دهشاو هلي داهالف للصي ن مودل لصملافهللا هاذه نق هنيعتساوم دم هلا دج ا

 سوماق نغلب دقا ءال ره كتالك يلع دعا ل لاق هلوسروه دبعا دمت ناو هل كلي رشال هدحو هللا
 يبلاى اردنا ريخأف قراطهل لاقيانم لحر ناك دا دش نب عم ماد لاقوو كمبأيأ كدي تاه رجلا

 ا اذكوا اذكبا افكت لاق ريمبلا ١ !ذهانلق هنوعيبت* يش رع لعل اقف ةئي كلاب ملسو هيلعهنلا ىلص
1 

1 
 تااقهةيي عاش عمو وه نميرد:ال ل هنن ءادعب ادلقن ةئي دملا ىلارأ و هماطحب ذحامرع نماقسو

 رغ'لحرءاجاس دما عد سيجي الر ديلاةلبل ر ملقلا لتعمل اجر هحو تسي ار ريعبلا ىَقأ ةسعاضابا |

 ىتحاولاتكدو رثأا ادهن ءاولك أت نأ كر أي :مكيلا سو هيلع ها ىلس هللا لوسر لوسرانالاقف |

 ! ىلا موعدي لو هيلع ىلص هنأ لوسر نا هغنإأ لن مع كلم ىدتللا ريح يو: انلمتفاوعوتست أ

 ا هي لح 1لوا ناكل اريج رم يال هدا "يمال ”يبملا ! ع ىلع ل دل هنااوى دما لاقم السلا |

 '| زحني وديعلاب ىب و رحذي الف. لشي و رطبي القا هناودل كراتل وانك الا 5 نعىشنبالو |

 ا راند تم زو هش هي ز ماكي لاعت لوق ي هي وطغ لاقو»" ىب هنا دوش ودوعوملا د

 لتي ناو هنوبن ىلع ل دي هرظنم داكي لوقي مالسلاوة ا كاهيلع هيبمل ىلاعتهّنادب ره لتماذهأ
 هنعمل! يخر ةحاور نب هللادب ءلاق اك ان ارق

 ريا كيني هرظنم ناكل ةئيبع تايادد درك ملول
 ملسو هيلع هاىلع لوس ١ ةريسو حيصصلا باوملا هبانك يف ةيمت نبأ مامالا لاقو*
 | مهيدو ةقمأ معو هناي 1 نم هشع و هتانآ ١ 0- ههعمب رشو هلأعفاوهل أ وقأو دق "اخ اودقاي !نم

 ريدتب ربظي ةوبنلا ىوعدب هقدص يأ كلذو هتايا _:رم هتماأ يلاح ةماركو هناي أن

 ٍ هتاف عفو دلصا وودلب و هيدلر دتوك ام نأ ىلا تعب نيح نمو تمم نأ قاودأو نيح نءهقريس

 | باتكلاو ةوبنلادت رؤيه لمج يذلا يهاربا ةلالس نمابسن ضرالا لها فر كا نم ناك
 اأو 5-8 ' ٍ
 اذهةاروتلا رك ذوقمحم“او ليعامما نينبا هل لعجو هتي رذ نمالا ميهارب ادع نمىون ت ًايرف :

 هسب ترشباعو ربلف نم ليعامس ا دلو يف نكي لو ليعاوما داو نم نوكي اهةاروتلا يف رشب واذهو ا

 يتب ةوعص شي رق سمن مهنمال و سر مهيف تعم ناد ليعاسأ هب رذلميهار؛ :! اعدوهريغتاوبنلا ا
 ساأتلااعدو يهاربأ هاعب يذلا تبل بيلا وكوت !1م اكس نمو دش رق ةوفص مشأح يشم نهم ميهاأرب 0 ١

 ناكوهفصون سحاب ءايننالا بعك يفاروك ذم مب هارباديع نم اجوسعم ل: مودع ملا 1

 | ماكس لدعلاو ريلاو قدصلاب افورعم لزب مق ةأنوةي رت سانلا لك نم ءلسو هيلع لص |



 د 0

 ا ةوبنل| لق هفرعي نم ميبج دنعشلا ذب هلا دوهشم موم ذم ف صو لكولظلاو شح اونلا كرتوق كاخللا

 ١١ طقةب ذك هيلءبرجالوهق الخا يف الو هلاعفا يفالو هلاوقا يال هب باعي يشل فرعي الاهدعب و

 ا ناكودلاك يلعقلا دلان احلل ابعجاوابتاوروصلا لك نم هتروصو هقلخ ناكو» ةشحافالو لظالو

 | مراعنماثيغ ًارقيإلو ليجنالاوةاروتلاباتكل لها هقرعي ام مالووهال فرعيال نييم اموقنمايمأ

 | رومالا بجعاوحرماب ف ًافةخس نيعب راهلهشأ لكأ نا ى لة :وبن عدي واهلها سل اجالو سانلا

 | فرعي نم هموقومدلب يف نكي ملرماب ربخ اوهريظنب نورح لاو نولوالا معسل مالكب واهم ظعاو
 ا هب امتع أن مراصعالا.٠ نءرصع يقال وراصمال !نمرصم ينال ه دعب الوهإبق فرعي لو هلثم ٍ

 | لك ةعيرش ىلااعد سالو هب ىلاام لمه تاي الاو بئاجتلا نما نمالوهروهظك ربظن مالو |
 دعبت أ هن !ةوروباقك ةوقلاو دياي وةجطاو مطملاباهلكنايدالا لع هنيد ربظ سالو هتعي رش نم

 : ميتا نمد الهو هك داهياوعسو هوداعوةساي رلا لها هيذذكو سانلا ءافعض موءايبنالا عابتا أ

 ْ ةيح لال ةيغرلهوعبتي ملدوعبتا نيذلاومهعابتاو ءايبنالاب نولعفي رافكلا ناك < قيرط لكب

 ضل ل -امفيسلا ناكل. فيسدل ن ناكل واهايا مييلوي تاهجالو م هيطعي لاهم دنع نك نكيوهئاف |

 عاام .م هني دنع نو دتر يال نوبستعت نو. اص موىذالا عاوناب هعايتا اوذ ادقودنا دعأ عم هاج او ا

 ا ُق عبو يهاربا كوع نم برعلااه يل ةكم تناكوةقر ءللاوناعال اة دان نممهبولق طلاخ

 إ
 ! بيدك ..اقايا٠ىلطارباصدلا ىلا موعدي وقلاسرلا ميغليب مريلا جرخي' برعلا لئابق مسوملا ْ

 أ! اومعم دق دوهيلا نار أوناكو برأي لداب عيتجا نا ىلا ضرعملا ضارع'و يثاجما ءانجو ب ذكملا
 ! 1: نءاومعمدقاوت نكودو يلادب هرعت ي ء دلارط دملايبلا هناا ولع ماعدا كفدوفرعو تي ةرايجا

 ! لعموعباب ودب أوئمأف ةدس ةرمامع عاب يف ر عاشو رت دق نكرم نام هثاكمدب اوفرعامةزايحأا ا

 ورجال ايو ةيدل الادمي نهوودرجايف هعم داهجلا ىلعو مثدلب ىلا هراك# ا ةرجشو هنرج
2 

 مترحأللا نامل“! رك هنالا نماليلقالا ةيهربالوةي ويب دةبغرب نم نم مويه سبل رادنالاو |
 نمابتاوققي راح لك لع تار ءاباقاقل ريمون رماعداهملا يدل نذ أ مهضعب مالسانسح |
 قدصا .:ركلدحا ردغالودحال مظالوةدحا اوتر لك هل اظنضال .انرلاو لدعلاو قدصلا |"

 د ىنغو فوحو نه اوملسو برح مس نم هيلع لاوحالا ىالقحأ م.دبعلاب مافوأو ملدعاو سأنلا 1

 | قرطلا لكآل مزال لكك الذ يلعوهوةرات هيلعو دعلاروبظو ةراتودعلا لعهروولغو ةرتك و دلقو
 | | رابخا نموناتوالا ةدايعنءةأاوام تناك يتلا بؤعلا ضرا عي يفةوعدلا تربظ ىت-اههتاو
 ةرخآ .7نوفرعب ال ماحراال ا ةعياعقو ةهرعملا ءا دلاكفسو قلاط اب رفكلاو قولخملا ةعاطو نابكلا

 ةاداعمالو |

 ا
 ؤ ا

 | نيح محو ار الىراصتلا ن ناىقح مهل ةفاو ممل دعاو مهيد :دأوضرالا لها لعااوراعأ ذأ



 ضرالا يف مهلمعو يلعراث ١ آمدهو ال ةره نم لصف أي جسما اوبصص نيرذلا ناكاماولاق ماشلااومدق

 قلخلا ةعاطوهرماروهلخ عم لسو هيلع هنأ ىلصوهونيرمالا نيبام قرف ءال علا فرعي عريغرات آو
 هتلذبالا اريعب الوةاشالوأراني دالوا هرد فلخيملو تام لاومالاو سفنالا ىلع هل مهيدقتودل |

 راقع هدب ناكودلهال اهعاتبا ريع تنماعاص نيت الث ىلعي دوبيددع ةنوهرعهءروودحالسو

 نم اًنيش هعثروذخ ًايالو ترويال هناب مك نيلسملا طاصم يف هفرصي قايلاوهلحا ىلعدتم قفدي
 هفصو لوطي امتاماركلا_-رودفوت اي الا بئاجع نم دي دي ىلع ربظغي تقولك يفوهو كلذ

 ١ مرو تايرطلاممل لجيو ركمملا نع مهاهني و فورعملاب هوم ايو نوكيا ٠و ناك امريخي مربخيو

 ١ هتعي رشات ءاحودب ثعب يذلا هني دهللا لك ا ىتح «يش دعب اًميش ةعب رشلا عرشي وتئابحلا مهيلع
 ركسدنأ لوقعلاف رعت كنمالو هب ا فورعم هنا لوقعلا ف رعت فورعم قبيلة عي رش لكآ

 ا لحاوهبع ”هديجل هتيل لقد ءيش م ءيمتالو هب ر. ايل هني ليقف ءىشب رمأي ملهنع ىهنالا

 || مج وهريغ قس ك اعيغأبعم ليا تاجا مرحو هريغ عرش يف مرح [مماشت مرحي تابيطلا
1 
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 2كم! نعومألا نعريفلا نم عون روب زلاو ليج الاوةأروتلا يف رك ذي الف محال ا هيلعام نساعم
 ١ كالتءف سلف مكمل ذهيف تسل ءايمثاب ريخا ودجو لك! ىلعدبب ءاج دقوالل أرع - ًالامويلانعو |

 ! اعو هب “اه دقو الا تانسللا يف بيغرتو لأ اضعلا ىلا بدنول ]هقن ءاصقو لدعل باجيأبتك كلا

 1 امل ةق ريلخ مالا ل ه دربغ ات ادابعو اهعرشيِفأ١تادابعلا يف ب بعيلل ارظناذأو همم سح اوه

 أ دذافتلي ةليدفف لك يسم .الأ لكأ هتماو مئارشلا رئاسو ماكح.الاو دو دلل يكلا ذكر اهئاحجرو
 ري ها مريخبهل ب محاطو مهث ادايعو تيد سيقناور بلع لصعر بظ معالار اسمعي مع سك

 ا هللاتا ديف هراكل | ىلع مريصو هللا ل طيهس يم دايجومبتعاج# سبق اذاو مريغ نمني دامهنأ

 ١ مهنأ نيبت ممريغب مهسفت!ةحاممومهذب و 0 'واذخم سيق ذاوأب ولق مه اوا دايجمظعامهاربظ

 ا نيعبتم هل.قاوث ركيلابم رمي ذلاوهواهو لعن هتمواهولات هب لئاضفلاهذهو مريغ نمم .رك او نسا

 | مهمولعويسملا عابتا لئاضف تناك ةاروتلاة عي رش ليكتب جملا ءاجاك هليكتبوه ءاج باتكل

 هدعب نماهضعب وجسملا نماهضعب وتاوينلا نماهضعو روب رلا نماهضعب وةاروتلا نءاهصضعب

 بني ديفاواخد أ ىتح مريغو ةنس الفلا مالكباوئاعتسا دقوني راوحلا دعب نمونيي راوخلاك
 مهتماع لياباتك نؤرقي هلبقاونوكي لف لسوهيلع هلا ىلص دمعة ما اماو هنمتسيإلاروماعلا

 | اوتمؤي نارمهرما ىذلاوهق هتيج نمالا روب زلاو ليجنال او ةأروتلاودوادو ىسيعو ىمومتاونم ام
 لسرلا نمدحا نيب اوقرفي نا ماهتومشا دنع نم ةلزنملا بعكلا عيم جاورقب وءايبثالا عيمجي
 ايبهتلا لزؤتاام ةعدب ا وعدتيي الو هب ءاجامريغ نم نيدلا نماّيشاوذخ أين انولمتسال هتمأو



 ةنع ا ل رملي قد عد اوم لح اود

 وأ سرتلاوددملا ةفسلفتم لاوقا نم ه:هرسلامنيدلا يف لخد !نموهوبذك لطابدنا اوفرعامو

 باعحأ هيلع ناك يدلا نيدلاو ماذهو عادتبالاو داشسال ا لها نم مدن ناكمريعوا نابويلا |

 قدص نأ ةمال ا ينم نيذلا نيل ةع اديلعي ذداوهونوعباتل اوؤسو هيلع هللا صدقا لوس | 1

 تمذم وهو ةعاجلا ردعاروص د. اموهذم ناككللذ نعجرخ  نموميش# ماعو نيلسملا ةءاجح هيلع |

 لازي نال ملسو هيلع ىلد يب كامييفلاقنيدلا ةعاس !!مايق ىلا نورهالفلا مو ةعامطاوةنسلا ل اهأزأ |

 عزاتتدلو هعاسلاموقل ىت م طلح نبا !اح نم مرصي ال قمل لع _ريرداظ ىته ١نمةفئاط 1

 نمواصو دحدمم نيدوا ومع لسرلا نيدوه.يدلا لصالا اذه ىلع ,ةأعتا عم نيلسملا ضعب !

 أ ىلسلاو مقال 0 ايدل لدرأ 5 ميش هاو ءومذما دعل* مدنعن كنصالا اذه فلاح أ

 عاب ايرصق ره حدبلا لحد اعاو ةرحلاو ايدلا ةداع.سدل لمح لسللا عيتط نم لا حاملا |
 || نولسملا هنعكالذ قات ىلا نيدو ىدملاب مل وديلع هللا يلع ادمج هللا تعبامو المعواذع ءاينالا

 لق وكت اجب نع وقح لل لمد هيام لمصو عفط /ءلكف دعما 1

 ١ عرفلاي ل 5 لكنا مولعموةيلمجل اوةيلعلا لئاصقلا عيجيق م هالك ياعالم اتم نأ
 هذحوابي واقع س انا لكلا ناكلسو هيلع افا ىلصدمأ يمداقي اذعو لما لحال نم وهل عجلا ا
 ةيعأ نب امالكى عت اعد مياه لو ريفا دلوق ياقداص ناكها يرورسلا ملا بج تاودلا :

 ا 5 اهناع اةلسو اهل هعب تلا لئامش عو# لسو هيلعمللا لص هئوي لئالد _:رموخ

 |( هقدص ىلع للداببةك ملا هتاذ ىلاعت هللا صيصخقت هبأمز يتالو دعب ال وهل يقال هاوس داي |

 نم ريثكل هدرس دعب ءافتلا يس ضايع يبماقلا لاق ملسوهيلءهشلا ىلص ةلاسرلا ىوع ديف
 هيلعدنا ةل كاب مطقلا ىلع ءافحال هما كمركا تاقناف ملسوهيلعهث ا ىلص ةفيرشلا هفاصوا
 لاج! شمس تبهذ دقوالصفو نسا ميلك او اع ىبمأ ةكاواردق سانا ىلعا مال كاوةالصلا
 هلئارون عاف اليصم# مل |فديلعمتلا لص هفاصوأ نمابيلع فقأن نأ يقود“ ١ايحامدم لاما

 يث يلا لاككلا لادح ىلا ترظنا ذاكنا كيبحو يبح م رك 51 يبلاا ذه يب فعاضو كبلقو يبق 5

 اهنساعم تاتشباطي ايعيجلازئا> مالسلاو ال كسلا هيلدهتدجو ةقلحلا ليج يو بكري مغ

 يساتتواهلاجو ة ةروصلا ما عقلا غاسامذعب غلب دق لب كالذب رابخالاةلقن نيبفالخ نود
 نم كلذب 0 اران ل !ت تءاجدتناهسحيف مسوق سدناسسا



 هم يم سم ام ب يبس اد دس ص صمم

 نس ءادعلاو ليفطلالاو بيقيعم نب ض رعمو ساب عنبا وديعمماوق وةرع عم نيرباجو ةفيحج يفاو

 رهز ١ ناكل سو هيل عملت ىلص هنأ نممهتعهللا ىغر مجريغو ما زح نب مب موكتافن ,” م رخودلاخ ا

 ةيعللا <تك نيبملا عساوهجولارودم نا ىنقاجإ اع طارافسال !بدها لكشال معا جدا نوللا

 نيدضعلا ل أع ماظعلا خت ن نيكنملا مظع رد زاعس اوردصأاو *هرطبلا ءاوسوردص 5 2

 ةبرسملا قيقد درجت ا رونا ىارطالا لئاس نيمدقلاو نيفكلا حر لفاسالاءنيعاردلاو
 ىلا ب .ذيدحا هيشاع نكي 1 ذعيوددرتملاروس ةلاالو فتئابلا ليو اي وطلاب سيل دقلا ةعدبر

 لشم نءوقربلا أدس لتمنءرتفا اكحاضرتفااذارعشلا لحر لسوهيلع هلا لص هلاطالا لوطلا

 ماكمالو ملت سيلاقتع سانلا نسح اهايأنن نيب نم جرحي روداكى ور ملكنا ذا ماغلا بح
 نسحأ ه- لح يف ةل يذنمتي ًارامدع هللا ىضر ءاربلا لاقم ملا بر م ندبلا كساتم

 الس نسدحأ ميش تي أرام ةريرهوبا لاقو لسو هيلع لقال لوسر تل

 ةرعع نب رباج اج لاقوردجلاي ل 00 , كيصاذأ هيحو يب يرجت سأل ناكل سوما لم

 لم لبال لاةف ف سلا لتم لسو هي اعنا للص هللا لوسر هجو ناك أ لجرمل لاقو هدعدلل يضر

 هالحاو ديعب نم سانلا ل |هجادب هعتصوأم *«ضعب يف دب هما تااقواري دعم ناكورمتلاو سعال

 رخآ أ يف يلع لاو هرديلاة ل لرملا 5 كاتم عجول 5-8 ب ةلاه يبلأ نبأ تيادح يف ءبي رق نم هنسحأو

 هدعبالو هلبقرا مل هتعان لوقي هيحا ةفر هدطلاةيزمو هباهةييدب د ارنم سو هيلع هنا ىلص هل هغصو

 هنئا ىلصةفي رشلاهئاسعاب ةقلعتملا هتازبعم لصتو * ءافشلا مالكى حتا ملسو هيلعهلنا ىلص دلتم

 د لسو هيلعمشا ص ناتعيرشما ءانيعه مي رشلاهقلح تازيجت 2 ؟ةودأنأ ةداي زةداعالا

 هللا لصدلا لوسر ناكلاق امعدتا يضر ةشئاءنع رك أس ءنباو قويبلاوي دعنا جرحا
 لاقام نعهللأ يضر سأيع نبأ نع قييبلا جرخأ وكهوصلا فرب 3 ءالطلا كري سو هياع

 قام هلثاوع "انهم يلب ثورت ل اهلاقمأ تو ةيلعها ىلا لوسر ناهنع هللا ىغرةريرعيلا نع

 ناهنعهللا يفر سأ 3# ملا ء-او*يريظءارو مارال ينا مكدوجت الو معك "يلع

 قاف دولا بالو عوكرابفوقبست الف ككماما ينأ سانا اهيا لاق لوهيلء هللا لص هللا لوسي |

 ةريره يل ءويعتوبأو او ماكاو هعماج يف قازرلا دبع جرخاو# يف اخ .نمو يمامأ نم مادا ا

 يدي نيبام ىلار ظنا يئاروام ىلارظسال ينا لاق ملسو هيلع هنا ىلص يلا ناهنع هللا ير
 زلت ة لا لسو هياءمللا ىلصدب صاخ قدح كارداراصبالاأ ده العلا لاقىيطويسلا ظفاحلا لأق

 ا ا

 ا ناييشلا جرخ خاو# وعلا يفراهتلاب ىري اك ةئظلا يليللاب ىر ,لسوهيلعمللا ىلص هللا لوسر ناك

 ا يو ةقباسلاب اوبال يأ عمضعب ,مدقث دقو لاقف ىربكلا صن ءاصخلا يب يطوي تلا طقالا لسوديلع ا

 ا



 ا ريغ :نماعب ىري ناكئاضيأ ةدعلا ند تولي ةورب وكي نا زوجي نو داعلا هيفدل

 | هللاةيكر زاوجياوكح اذلولقع لباقللا اه طرتشيال ةي 'ئرل نأ ةنسلا لها دنع قمل نال ةلب أقم

 ناكل يقوهئارو نماهب ىريهربظ اخ ن يعلو يلم المد تناك ليقوةرخ دل ايف ىلاعت
 هقي روف رشلا هما هريغال و بوتامهبح ال اهب رصبب طايخسأمس لش مناشرع هيفتك نيب

 أ رج ن لئاو رع ميمنوباو قييلاو هجامنياود ا جرخ ١- 6 ملسو هيلع هللا ىلص هنانساو ا

 لاقوارثبلا يف بسم تولدلا ن ره برش ءأهن ندولدب م سوهيلعملا ىلص يتلا ق لاق هنعهللا ذو |
 1 هللا ىلحىع يدا نع ها يفر سس أن ءيعوبأ جرح او*كسملا ةحئار لتءاهنم *حامهرتبلا يف“ عَ ا

 أ ةعي زرزع ميهوب أو رقم دا جرساو «اهن ٠ب1عاركب ةنيدملا ع نكي ل همداديفرثب ف قرب سو هيلع

 ا ءاروشاع معا ملسوهم امها ىلص هللا لوسر نا اهتعدللا ىب ذرؤسو+ :ءاعدللا ىلص هلل! لوسر ةالوع ا

 ا ىلا منع ضرتال تابءالل لوقي ومههاوفا يف لفتيف ةمداح هتنبا ءاعضرو هئاعضرب وعدي نأك ٍ

 0 ىللعتماح داهم ااهنعدتلا ى رد وعس# تساب ةريم نءيفارعطلا جرحا رم م م هيرو ناكف ليالا

 ا مهديدت نط 2 ة اديدقلك ضي هن لجو# سس :- نمو هنهب !يناهثاو اوي يلسو ديلعمللا ىل يبنلا

 ْث -او# قراس سس داوجال دودو اهوا ريثلح د ةمامق ةعأ دقة لح ولك يح هفةدب دقأا ٠ نكوأت

 ملسو هياع هيأ ىلسىجنلا مىلات ءاج ناسالا ةيذيةأ رم كن ! هنع هلا ىضرةمامايبا نعيفار لأ

 أ[ هج رججاق كا يكس يدلا لاا تلااق هيد .نيبام انطوان يندعاتالا تلاقدأ ديدق لكأي وهو |

 | ءانبلان ٠ هيلع سك .يدلا مالا كالذدمب# أرملا ثالتن.ملع يمك هابق يف .تقلاماهاطعاف
 | هللالم يلا هثادبع هتبابقا هادتعدللا وددارك نا رءاعرعىقبيبلا جرخاو*ةبارذلاو

 ءاملارجللا نرخ يعل ههامأ ارك حدق ولن كم هيف يف لدتف ني ملال سم نب اودوهسو هيلع

 | قرافماباثر !(حنعهللا ور سامشنب + سيق نب تبأل نبد# نع يتبيبلا جرح او هتكرب نم
 هلا لوسر هي اعدفاهنبل نهتبلتال نا تفلح هن دلو ايلف دل مم ىلءاح شوف نب هلثادبعت نب ةليح

 ينادلاولوالا مويلا هع اف_لاقهقزاردت /نافدب فاتح لاقو هيفيف قزيفول وهيلءهق ىلد

 ىاأنمهيفتي 0 !اق ني دي رئامامل ثقه ساقنب تبأث نع لل اس برعلا نءةارعأ | ذافشلاتلاو

 عك اع نبا جر اود ينبأ اذهو تياتاناه لاقد معدل لاقي هلانبا عضرايت اكةليللاهذه |

 يلا بلا مم دع شاف شادعؤلا ملس و هي هللا ىلص هلا لور ممن سملا اندبلاقرفعجيلا

 نعرك اسع نباويفاربطلا جرح او يور ص هناسل هاطعاف دج لف ءام سو ديلعملا ىلص

 يي ذاق لو هيلعهللا ىلم هلا لوسر عمادجر لاق هيعمشا ىذرةريرح يلا :

 املوقي همم هانا ىقحريسلا عرسافا بما عماره و نايكي ايو نيسلاو نسمات



 حم

 لسو هيلع لص هللا الوسر_لاقث ةرطق دحأ د دي م لفءاما بلطف شا شطعلا تلاقف“ىنب

 هلعلداف تكسي اموعدي وهو هردصملا قت لح ردا قراها 0و د
 يندلوان لاقف تكسي امرها يري رخآلاو ءاكبدل عما لف نكسو أ ًادهىتحهصيلمهناسل |
 لئابشلا ةيسي ذمرألا جرحاو*انوص ايلعمسا ١ 8 53 كل ذك هب لعففهايأ هتلوانفرخ ل
 هللا لصدتلا لوسر :راكلاق !.هتعهللا ىضر سابعنبا عركاءنبا اويفاريطلاو قيببلاو | ْ

 ع

 ةفاصرق يلا نعيفاريطلا جرحاو*ءايانث نيب نم جرحي رونل ير كت اذأ نيتين )اعلا ملسوهيلع | ١
 ىعايل تلاق انعجرايلو يتأ احو يما دانا ملسو هيلعملا ىلص هلأ لوسر انعيأب لاق هدع هلئاىشر | :

 روتلات كاني اروامالكن يلا الواب وثق الواهجو نسح ا لجرلا !ذه لتماعي ارام<ينب أي يتلاحو | ْ
 ةشان_:رعراسع نبا جرح ا 6 1 و هيلعهللا ىلع فيرشلا ههجو 6 هيه نم جري ا

 | هلق لوسر لخدف اهيلعردقا لءاهجباطف ةرالا ينمتطقسف طيحا تنك لاق ابنعمشا ىضر
 ٍ اة لت لب ولا لي ولا ءاري .-اي لاقم هتريح اف دهجورون حامشب ةربالا تايب د هيلعهقلا ىلص

 | نع ناذيش ١" جرحأ 6 ملو هيلع هللا ىلص فير ملا هدب ١ دج يب يجو لأ رظنلامرح نا

 ضايب ىري تح ءاعدلا يف دي دي عقر :مل -وهيلعدشا ىلص دا لوسر تي ًارلاقءدعشاى ةرسنأ ْ

 ىري دج وأ ملسو هيلع هللا ىلح يلا رك لاق هنعهللا ىةررياج صدع هنا جا جرجس او*«هطبأ

 . داحأ دع ى ملسو هيلع هللا لص هيلعب 'ضاأي هرودقو يد ويسلا ظفانللا لاق «ديلبأ ضايي

 ١ ١ -ىمطنالا تر تنال و هيلع هلا لصوت امح- نمىرالا بخ !1لاقدلا اهحا "ا نمةعا ب نع 3 2 :

 هيفرعشال هنأ دارو كاذ ل يحر ةلا رد ذو مسوديلع هلا لس هريغ وللا ريغتم م سأتلا

 نباوميعنوي اود دهم نبا اوعي رطغلا اهحاوب !جرخا ١ د6 1و هل عمقا ىلع عير تلا هنأ كا

 | ملو انتقال امهلئا_لوسراي تاق لاق هدعهللا !ىهر باطملا نإ رمج نع دي رب نعركاسع ْ
 | ايينافنحخ ليريج اهبءاخ تسرد دقمالسلا هيلع ليعامساةغل تناك ل اقانرماخا نيد نم جرحت |
 جرح او رح ىلاهشا لوسراب لوقي رمع تعمم ىلاق هنعدشأ ب كردي ر نع هقرلص ضعب يفد |

 | لاق يهل يحارب ١, نيدهم نعرك أسعنباو بيطحلاو متاحا نب اوايبدلا يبانب ؛اويقييبلا |

 "فرع ل2 اسلب نارقلا لز.!امئاوىنعنياملاق كنم حصفاوهيذلا اني ًارامهلثا لوسراياولاق
 ا لاق هدجنع هيبأ نعيرهرلا ن .-رلا ديع نب دهم نع رك. عام: جرحاو * نييم

 لوسراي ركبوبا هل لاقف اهنا *ناك أذا معن لاق هت أرما لجرلا ثلا دي أ هللا لوسراي لجر لاق
 لاق الفم ناكاذا معنهل تلق هلهالجرلا لطاميا لاقدتا لاقدل تاقامو كلل لاقام ثا

 ا يل رينبد !لاق كلنم عصف تعم اف .ارهصق تمعسو برعلا يف تفطدقل هللا لوسراب ركبوبا وب



 ل

 ,الخلا عم علي وخدم وياشلا ذي ر جمان :1- وهياعدنلا ىلص هللا لوسرنا هدعدللا يصر ١

 ناطيشلاطدس اده ىلاقف ةقلعدنع جا رح اه للقلا قمم بلقلا جرجا وهبق نع قشفدعرصف |

 ىلا نوعس لايغلال |هجوهن كم ثيس وداعافدم اللة مزمز“ اج يس عذ نم تسط يف ها غم ك دم

 وهو اش لتقدق' دمت نأ ١ واقومرتظ خ ينمي همأ

 نب ٌةبتع ع نع ميد وب اويفارلاوييبلاو سما و ما اويمرادلاودمحا جرحاو * هردصيف :

 احر ماق هآأقشف يبق اجر عم اذ يبا قتال احط يئاردعبب الايقاف ىن لاقوهوه! ةيحاسأ ا

 | ةفكأي يف هنمأ نءانلا لمجاوةمك يدا مجاهبحاعا اهدحا لاقفةوبسل ل ةويصاق
 5مم مهب لال هن تيزومتما نارلالاقف وضعي يع رخداق قمشاٍق وف تلالا ىلا رظنا انا اذاف

 | تاع تقنتاو تيقا يدلاب اهتربحاف يما ىلا ,قاطنا مادي دشاق 000 واقلطنا
 انغلب ىتح ىناح تيكرو لحرلا ىلع يندمج اريعب تلحروهتااب د ذرعا تلاقف تسعلادق نوكيا
 ينم جرح تي ارينا كافوكل ذايع ري لف تيقل يذلا ابعت دحو يتمؤويتناما تيدا تلا قف يما
 معلا 1و ماطاوناب 5 نياو كمل | مامالا نياهنلاد يع جرح او#ماشلا روصقهل تءاضا رون

 أ تدعبا املواام هللا لوسراي لاق هدعهللا يفرةريرهيللا نعةراتخملا يف ءايصلاو 0 اعدعأو

 | اهدحا لوقي يس 3 رقوف نيلجربإ انا اذا جحر شع نب | ىشما ءارعص ىبل يفا لاق ةوبنل رع
 يس ءاملاب لتي اهدحأ ناكف ينطباقش مايا ناضي ل املأ ومره بسس

 اللا ل 2 2 صم مس بع سم لج 220

 1 1 ا

 0 ل ينيت أي غ1 ا يني تأشو شب رقاق تدلو برعلا 7 ا 5

 | نمومللاع محاكر دصَكا رسل مل ًاىلاعت لاق 6 لسو هيلع هللا ىلصاسو ركلامبلق 9ع أ

 أ نعدي يتدخل كر دص كلل حرشن ملا ىلاعت هلوق .:رعادعس تل أس لاق ناهطنميحا ارباقيرط
 )| هنمعر هتساف هدطب ىلقسا ىلأ هردص دنع نم ملسو هيب عدلت ىلص هنلعإ قم لاق سنا نعةداتق ١
1 

 أ
 1 سسأ نعم سءودم-أ جرح ردم كسديءامةكسواناع لم عسصق رم تسط يف ل ةفهبلق ا

 ا هذحافن

 "ني رم كيه سن يفب ن* «يتنضاح تثباك اق مود اعدل لص يب ولأ ن اهدعشا ىصر نأديع

 0 انه اددع نم دارنا د فبهذأ ىجحااي تأتدادازاعم دخل ًانملواتلم 07 ”يباهلنبا واناتقلطناف :!

 ( اهدحا لاقح يرأ ت امهنأك ناسيا نأ ارئاط“ يال يقام هيلا دنع .هكمو جا قاطبأم

 : | طرا رثاىر' تنك دقلد سدا لاق رولا عقتنم

 1 درع ءايبتن 0 لاق موج هبال فق عيلت « ءاعينتت 'هيحاص! ايهدحا لاقدر وأدو -نيتقاعهنم
 أ طع ى يأ د ةفحةيساأمدحأ لات يلتي امارذع ةديكسلاب يد 5 لاق ميبلق هب الاس



 وهم

 1! ىر ,اابف ي يردص هسا ذاق ءردص قلف' هبحأ هلايهدحا لاقفيفوجلضب رخآ رخأآلاو يه نمتسط ا

 ,| ةقلعلا هيت جرخ اف هنمدسملاو لغلا جرخ أ لاقتيباق قشد هبلق قت! لاق تاعجوهل دج االاقولفم |
 ,| هرذق هعمناكارورذ جرح !عةضنلا ةئيبك ائيع لخداع هباق ةء-رلاوةف أر لحد أ ل !اقم هبذينف 1

 ا جرخاو * ريبكلا لعق قرو ريغعال ي. -رنمهبدغامل اجت عجرم دغا اقم يي -اهبأ رقث م ”ىلع )

1 
 ١ مدينا تلك هت همالوسرايتلقلاقرذ يب انعرك اسعنبا اوهيسوباو رازبلاويمرادلا

 أ نيب رحالا نكوضرال اناهدحا عقوف دك ءاحايب اناورايث " ؟يناتأ لاق تدقيتس اىتحشلعا

 || لاقدتمج رد لجرب ينزود لحرب هنز زف لاقوهوه لاقوهوح أ هبحاصل امدح لاقت ضرالااو ءامسلا

 ظ عجم ميتحتب ار ف ينب زوح ف ملا» هدز لاق بتمر ف يزود نأ هنن لآق هت جرت يتازوب ةرثسبدم هنز
 ا زهقم هثم جرحا يناعب قدم هنطب قش هبحاصلايهدح ا لاق# نازوملا ةفك نم يلع نوطقاستي

 ا لسغهبلق لسغاو ءانالا ل_غهتطب لسغأ هيحاصل اهدحأ لاقفاهح رطم مدلا قاعوناطيشلا

 ا ينعايلوون ' .الوخأك "يفتك ن نيب املا لءجو يناسب طاشن هنطب طح هبحاصل امدح لاق الملا |
 | هلئالوسرلاا 3 لاق هنع هللا ير ةرسسإ + ني سل, .ب نع ميعتوب أ جا جرحاو ةتياعمرمالا ىرأ ينأكو

 مت ايام قوج ةوشح جرطتساف ينطب قدشف بهذ نم تسلم كام يات ملسو هيلع هللا ىلص |

 تناو ناعمست كامذاو نانريصبكلانيعدنم عقوام ىب عك بل كيلقلاقتارورذاويلع رذ
 م تما كلون امم كانو قدام كناسلو ميكس كيلقر كاملا يف هلا لوسر دعت 0

 سو هيلع هنئا ىلص هننا لوسر ىلعلي ريج لزت لاق مغنب نبانع ركاسعنبأ او ىبرادلا جرح او

 هلأ لوسر دم تاون اتريصب نأشيعو ناتعيع“نانذ أهيف ميك وبلق لي ربج لاق م هنطب قشم ا

 هدعدنلأ يضر سن أ نع اسم جرخ او# ةدئمطم كسمنو قداص كدءاسلو ميق كقلخرشاخلا_يف يعمل

 ع يردص حرشف مزمز ىلا يف قلطناف يلح  يئاناو تيتا لسو هيلمهقلا ىلص هلا لوسر لاقلاق
 لوسرو سنا لاق يردص اه. ىشف ةكح وادا !* لم بهذ نم تسطب تيا م مزمن“ اهلغ |
 يتوببلا لاق جارعملا ثيدح رك ذوايندلا ءامسىلا كاملا جرععهرتا انيري سو هيل ءمنلا لصمللا |

 دقو جارعملا دنعةرمو تءبلا دنعةرمو ةميلح هتعضرء دنع ٌةرعتس ارم ناكر دصلا قش نا لها

 ظفاحلا لاق قرط ةدعنم ءارسالاو ثعبلا دنعو عاضرلا يف لو ديلءهلا ىلصدردص قشدرو |
 حرص نمو لاق تارم ثالد كلذ عوقوود دعتلا ىلع للا اهنيب عملا يف قيتحتاو يموبيلا |

 ىنعم كللذل ىدباو رجح نباتلاتلاب مرص نمموريتملا نباوةيح ونبأ ويلليهسلانيترم هعوقوب ١
 ةرابطلا يف سو هيلع ىلص هعرشيف وهاك تيلتنلاب ريبطتلاوغابسالايف ةذلاجلا وهوافيطل |
 نمةمصعلا برملاوح الالكأ أ لعةيلوفطلا نم أشنيلكلذب ةثالثثلا تاقوالا تصتخاو 1

 حل
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 دقو قو ةاجانلل ءارسالا دنع يه يلو يوق بلقب هيلا ىحويامثسبلا دنعقلتيلو كن راطيشلا

 نبا لاقو» ءايبنالا نمهريغل مقووا لسو هيلع ىلص هب صوصخم هلسغور دصلا قش له فاتخلا

 (١ لب هيلع ربصو حييذلا هب ىلتب ' ام سج نم هيلع هربصو سو هيلعهللا ىلصهل ردصلا قش ريم ||

 1 ديعب يشي عيضر وهوهل عقوو ر كت دهفاصيا اوةقيقح م ذهو ضي راعم تكللت نال لجاوقشااذه ا

 اك طق ب ءاقلامدنأ ملسو هيلعلل | ىلص 2م اطيشلا نم هظفح نمو# لسو هيلع هن 'ىلص هلهأ نم ها

 ا ةبيشايلا نبا جرحا و ٠ محال ا نب دي زي نع دعس نباو ةبيش يأ نباو ج 2 راتلاي يراحبلادجرخلا ا

 ا د6رسو هيلا لص فير رشلا همعم دلع طق يبن ب ءاغلام لاق ناورمنب ثللملا هيعنب ةلسم نع ١

 أ[ هللا ىلص هنن لوسر_لاق لاق ةيعمللا يدددرذ يلا نع ميعنوب اودجامنب اويدذمرتلاجرخا 1

 | جوبا مم سيل طلق تااخ ق قو ءامسلات تما نوع.ست الام معماو ن درتالامىرايفا لسمديع |

 هدع هللأ يمرمأزبسنب كح نع مينو دوب ا جرح او# هل دجاسهعببج عضاو كاموال 'مياصا عبرا
 نم مهد“ ةاا ولات مع آه نوعا ملاقذا هباضتأ يلو هيلعدتلا ىلصدلا الوسرانيب لاق ١ ا

 أ ماقو ا ءوالل رع انبت عضومابج ءاوطخت نام التامو ءامسلا طيطا معسال يفا لاق ءيش "
 | مادو او يقبيبلا جرح 'لك ل سو هيلع هل ىلص هريغ توص هقلبيال تيح هعواب وفي رشلا هنوص ول ا

 | مععباعت :.اوم نهرو دج يقتاوعلا ععسا تح سو يلعن مهن لو انجاح لاق ءابلا نع ١
 1 قبوملا عمر تودي ىدانخ لمس امري لس ومد !ءدلث أ ىلص ي يبلا ىلع لاق هنعدشا يب ةرودي ري نع |

 | هعارلص هلاالوسر راتيلع جا رج لاق هنعدللا يس هردزربيلأ نعميعبوب ١ جرخ اوهرودحلاو ا وجأيف

 1 ةشئاعد نع يعنونأو قيمبلا جر اود سهرودح يف قت اوعلا مع توصيايلعلا ة َ "رجا خلاب سو هيلع

 أ يهسفاو_احا ساناللاقه ردخلا لعةممملا موي ساج سو هيلع هللا ىلص يبلانا اهنعهما يضر أ
 ( نعرادبع نع ميعنوبأو و دعسنبأ جرح اود دماكم يف سلخ نغني يف وهوة حاورنبهثلادبع

 انعايسأ تمعن ىف ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسراتبطح لاق هنعهللأ يضر يع“ !1 داعم د21ربا

 يقئيبلاو هحام نبا جرح او#انلزانم يف نحنو لوقي ام معسن اكن! ىتح انعايسا هما حفاتل يفو :

 ىلع اناوةيمكلا دنع يللا فوجيف مسوين ىلص يبن ءار ءارق عمس انك ت لاق 'ىفاه مانع

 ( نع ركاسع نباوةيلحلا يف يعنوبا جرخا 6 لسو هيلعدللا لصف ا 6 يشي رع
 نم نانلا عيج طعيملهلاأن !اهعيج يف تدجوفاباتك نيعبسوادحا ت ارق لاق هيدمنب بهو

 ت”ريب نهلمرقي كلا لسوميل هل لس دم لقع بنج يف لقعلا نماهئاضقنا ىلاايندلا ءدي
 هقرع داي أ أر مهحجر او القع نس جدام هيلعمللا ىبصا دم ناو ! ايندلا لامر عيج !

 هللا هللا لوسر انيلء لخ د لاق دعها يضر سنا نع سم جرخا 6 سو هيلع هلا لص في رشلا

 1 ند ربصصبي نأ - وو عأمأم ب 001



0 
 يبلا طقتساف قرعلا تلسنتلمجن ةروراقب يعأ تءاجو قرعفاندد مانف لسو هيلع ىلص

 بيطا وهواتجيطل هلم كق ةرعاذح تلاقنيععصت يذلا ذهام يلسما ايزاتخ لسو هيلع هلا ىلع

 هللا لص هللا لوس ويف ناكل اقدلا ديعنب رباج نع يعنوب او يقيييلاو يمرادلا جرخاو *«بيطلا |
 ئ فرع وأ هقرعسيط نم هككس دق دنا فرعالاادحا هعبتيف قي رط يف نكي لاصخ لسو هيلع ا

 هللا لوسر ثراكلاق سن نعى عي وبأو رازبلا جرخاو+هل دجسايلا رحت ثالو رجح رعي نكي
 لوسر ",اولاقو بيطلاة حتر هنماودجو ةنيدملا قرط نم قرط يف رماذا سو هبل هيلعمللا للص

 ها لوسر ناكل اق يضغلا يهار.!نعيمرادلا جرخاو*قيرطلا اذهنمملسو هيلعمللا ىلص هللا
 نم يليدلاو ميسنوب اوركأ اعنباو بيطخلا جرخاو#* بيطلا عرب ليللاب فرعي لسو هيلع ىلص

 ىنثللانيرمسةديبعوباان ًابنارفعج نب دمت نيورمحان أبنا يراخيلا ليعامما نب دم نعنيقي رط
 هللا ىلص ينلاو_لزغاةدعاق تنك تلاقاهنعهّللا يضرة شن اع نع هيب نعةورعنبماشهان ًاينا |

 لعج تلق تهبكلل ام لاقف تيبفارون دلوتي هقرع ل عجو قرعي هندبج لم ءلمن ىصخي لسوهيلع |
 لوقي تيح هرعشب ىتحا كدا مل يذلا ريبكو باكل آر اد ولوارون دلوتي كقرع لعجو قرعي كددبج

 ليغ“ ءادو ةعضرم داو ةصيخ ع لك نم ريمو

 للبتملاضراعلاقوريتقرب 2( هيجوةرس 1 ىلا ترن !ذاو

 هللا ازج_.لاقو يندع نيب ليقف "يلا ماقوددييفناكأ امج ودي عدل لس هللا لوس عشوف ||

 ثيدحلا اًدهنايطورلا ظفاحلا لاق ك.ءالكب يرور دك تررسيفا ركذا اريح ة شت

 تلاق اهنع هللا يحدد ةةئاعءنع ميسوب أ جرخاو*يراحبلا ليعاممأ نب دهم دحر فم نال(

 هّبشالا طق بصاوهدي ملانولمهروناو ايجو سانلاسسحا ملسو هيلع ىلص هنالوسر ناك ||
 ىلعي وبا وب جرحا و هرهذالا كلا نم بيطا ول وللا لدم ؛يجو يت هقرع ناكورديلاةل يل رمت ابهيجو ١

 هللا ىلص يلا ىلا لجر ءاحلاق هدعدقا يةذرةري رهيلأ نع ركاسعنبا ولع موالا ييفاربطلاو |
 ينتثأ نكلو ءيشيدنعام ل' ةيننيعت ناب حاويتنبأ تجوزيفا هألالوسراب ل طاقم سو ةيلع | ا

 هيعارذ نم قرعلا تلي لسو هيلءهنلا لص يبنلا لعج هتاف ةربجش هوعو س أ رلاةمساوأ ةروراقب |
 هب بيطتو ةروراقلا يثدوعلا اذهرس شت نا كتنبار م اواهذح لاق ةروراقلاّت ًدلعما تح

 نع يمرادلا جرخاو*نيبيطملاتيب اوعسف بيطلا ةحن ارقنردملا لها مشي تبيطت اذاتماكت |!

 كللامزب زعامملسو هيلعهتلا ىلص ها لوسرمجر نيحايلا ممتنك لاق شي رح ينب نمل جر
 لثم هطبا قرع رم يلع لاسف هيلاملسو هيلعملنا ىلح ينعفف تيعرا ةراهلا هتذخاالف

 و . هيلع ىلص هنثأ لوسر عم ريسا تنك لاق لبج ني ذاعم نع رازبلا جرخاو+كلاعد | 1

ِ 

 دتنبتت تما ع السم اسسم م سم تتسم بسلا
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 1[ ملسوهيلس لسنا لوس دنع بينا اريدعالوأكسم ت. عشاق هنمتوندف ينم ندا لاقف
 ] كت باو يقبيبلاو هخي ران يف ةمشيخ يللا نبا جرخلا 96 لسوهيلعفا لص مي رشلا هلوط ١
 || نئابلا لي وطلاب لسوهيلعهللا ىلصدنلا لو -رزكي ملتلاق اهنع هللا ييذرةشئاءزع ركآسع ا

 ١ اد هيشاع لان وهدحو ىتماؤاةعب !ىلا سي ناكودورتملا ريسقلاب الو

 أ نالجرا 0 ل ا لوس اطال ( افابسج سانام |
 يطويسلا لاقتعيرلا ىلاملمو هيلع هل يلح 'لودر بست ءاقرام اذ: اهوطمنالي وطلا ١

 د للرع ىلعأ هاك ا ساج اذا ناك هدادازو كثللذ صا "اسمن أ يف عيس نيا ركذو ا

 ناوك ذ نع يذمرتلا يكحطلا جاد 96و اهلنا ىلص ل !ا دل ىري نأ كيل مل 9غ نيا ماجا

 نم عيس كمال رقالء سعت يف ل اك هلىري كيل ملسود ع اع ال هلاالوسر نأ 0

 وم هصناصخ
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 | ىت اذا نالف ارون ناك هناو ضرالا ىلع عقبال ناكولاذن »سو هيله اى

 | يمل ودي لعدتلا ىلص هلوق تبدع هكدوشي و م مضعب لاق لامدإ طنبال م اهي

 | ةيضايعي .الارك ذا ا وهيل دك !ىلص هيلع ايدلا عت نأ 56 #1 ارونينادجاوهئاعد

 0 ركذو باندا هيلعل ريال كاكا مل-وهيلعدقا لمه عام نم نأ داوم 0 ءاقثلا |
 ' موه لعمل !ىلم هه تءاضد نمز ادازوطق اذ, بايت ىلع عقي مل هن' طفل صئاقشل 00 ا نأ |

 م اهريغو كا رحآ ل6 سود يلع 2! ىلع مي رشلاهرعش 6 هيفي نكي ل اهتلان

 : ' هقالوسوز 6 لاقداحدج ىت+ اهلل اطهشأو ريل مري هلو لق دقم دنع هللا !يضرديلولا نس رلاوس

 | هذه يا_تلمج هتيصان ىلا مقيم هرعش سباوج ساملار دتبام هس ار قلش مل اودي ص ا
 د6 مل و هيلع هللا ىلع فيرشلا همو #9 رصلا تقزرالا يب«يقوالاتق دبش ملعةوسنلقلا |

 لاق عرت 0 مسطح وهو سو هي لعمل ىلديبنلا ىلا هن اريب زن هلا اديع .نعهريغو ع الا جا رخآ ا
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 ْ تعنصأ هاش ادبعاي لات عجرالف هبر لتر فس اكار ال تيح هك :مافمدلا هي يم ادق ديعاي ا

 ا َس املأ ليف لاقم عنتلق هعيار ةكالعل لاق س الا نع ىجحيدنا - تال ناكم ىب وح يقدح ءاعج لاق 1

 ,| فيرشلا همدق ق6 مدلاكلاذ 1 ,هدب تلا ةوقلا نانو ,اون كه سانلا ىمشلل لي وو كتم ١

 1 ىةرمله ايلا ةمامأ ىلا نعرك ا ع نبأ وةرع رم مىلإ نع قيمبل ١ جرحا 3 سو هيلعدنن ىلص 1

 قبلا جرح او* ص + دل س لاهلك ه دق ىلع ألدي ناكل موديلعملل' ىلص هللا لوسر نا هنعهللا ا

 هجرتأو د ةر داعم لحر نءيل قفدماعملا 3ص قالو وص تن - 5 لاقةرع“ ني رباج نع 1 ١

 ١ | ةأباني ريح ااملاوأأ قد ةنهاك ارتااشي رقنأ !اييهتعدلا يفر سابع نيانعدما 2
/ 
 دعا ءءادك روج متنأ: ناتلاقف ةهن ر تلا هاجر رثا هيلعرجو هو يهارياماقم ياواقلا اذ اذه أ



1 
 ] جايسيمم بيسسيمم مسيل سمج

 4 تكلاقث مسوديلع هلا لصدمترتا ترصبافاهيلع سانا ىك 56 :اورخ نأ ًابنااويلع عيشموةلهسلا

 ا هللا لوسو ثعب ٌمةتس د ورسم نو 55 رثوأ ةنس نيرشع كلا ذدعبأو دك دبأ اهيشميرقا اذه

 ؛| ةريرهىلا نعدع م نبا جرحا 6 ملسو هيلعهلتا ىلص تعي رشلاهيشم 6 ملسو هياعدللا ىلص
 !! يبتقيس تءشماذا ت6 ةزادج يلو ديلعملا ىلا لوهرعي تكل !اقهنعهثأ ىضر 0

 ديزي ن عدم دنا جرح او *ميهأرب أ لياخوضرالا هلىوطت تلق ةح دج ىلا لحر ىلا تغتلاف

 مع انو لدرلا !لعربم قح عرس 1!ىشماؤأ 7 هيلع“ ا ىلص يب ه1 ناك لاقدن عمنا يىدردب :رمنعأ

 اهنعللا ىفرتشتاعر ع ناخيشلا جر 5 ١ )-وهيلءدا ىلع ور ,كلاهمون 96 دكر كردي الق

 جرحأو* يلق ماديالو ل راعأتت يح ءنا'ةتاعاو لاقءرتوت نا ليثمأنت ' هلالوسرايتالقتلاق |:

 الوم متع ' ِ اع امال مل هود لما ىلع ١لو يلا ةلاقدنع 2 يدر سا ىعناهيشلا

 | هللا ىلع دتوق كاد هلق ماعتالو ءاتنيعا مانت ءارنالارشعمابا ءاطع نعدع «نب ا طماو هب واق ماعت
 انهت ثار وربع سماد ءنعةماس 1ىأ نس 'تراخلا جرحا 6 هريعو عاق -! ىلع سو هيلع ١

 | فارمطلا جرم اود حاجا 82 شاعبلايف دم ريعب نأ ةوق ات تياععا لاق اسودياعدنلا ىلص ب كانع |

 ! 1 لعل دوم وفم لعد ىلص ع *”لومرلاةلاثدت هلا ىذرسأ نعرك اسعد ا اوىل,ءايمالاو

 ا ةدانق قيمر رميرامعلا جر او# شياعبلاة دشو تأ اه !ةرخكو ةءاجعتلا 'وةحامسلا 5 راب سانلا

 ١) ناكل اق هدع هللا ىشغر سنا نع ١ ل مالا . نمةدحاولا ةعأس مايدن السا قعرو دي مل ود هياطملا ىلد يبن

 | *نيب د ةةوق يلدعا هنا تدحت انك لاق هقيادي ناكوا سال تا اقةرشع ىدحا "هو رابنلاو

 أ نات و يلعدتاىلس هلال ,.رلاق لاق هيغل ىذر مج 1 .نب نأوذفص نعدع نبأ جرخلاو

 ا نع دعم نبا جرحأو اوه حافلا الحر نيعب راةوق تييطعاهأ ابنع تاك افردق لي ردح

5 
 أ

 .راطا جرحاو م عاما يس الجور ني عع رادوق ملسوديلع هللا ىل ههلأإلو هر يلع عا لاق سواطو

 لك الحرز ربعي رأو كب ةوق م أسو هيلع لصد لوسر يأ ءالا اةدهاجع نعةماساىبانب ا

 يئاردالا جر أ 6 م رادحألا نمملسو هيلع هللا ىلص هاقفح 06 ةنجلا لها _:رم لخر
 أ! ناطيشن ا نمماانحالا اهاو طق يب لذا امل ةأ بتعلق يخر سابع نبانع يرونيدلاو
 ا ماشهن م ناولعنما لاس قا راع 2ةن*ى عيمبلاجر جدأ 6 اسوءياع هلا ىلص 38 ايراعو دلو د

 ا طئاشلا ىلا هداذا ملسو هيل عدلا ىلص ىثأأ ل ركتلاقاهعدلا ي درق د اء رعدر نعدورعنبأ

 نات اعامأ لاق 9 هآخ اذ تركاذف بيطلاةحمار ار مشأ تل تك ينال عيش راد ةمرثايلا يحذ

 1 يلطمو.لا ف ظنئاخلا ارك طو» ضرالا هتعاتبأ * ىشنمأ همم جار 2 اق لأ لمن ادد ىلع تيتئا اسجل

 , تلاقابدعهلل ىفرةشاءنعدعسما نعيكرحأ قي ران مدع ٠-نبإ هجرحأ ١تيدحلا اذهنأ.
 اسس 1



 | اه ملتبت ضرالان ا تلعاموا لاق ىذالا نم ل. :يش كانم ىري الف ء ءالخلايق مقا لوسرأي تلق
 نم املاث ام يراسل ذو قي رطلا ا ا جرش اد يهدم رع لو ايبا نم جرت

 ءايبنالا اشار ا اشير ف كرثا ايف تاخد تجرخا ذاق كك

 اعبارأقي ر ط هل ذو ضال هتملتب ١ يشنماهنم جرخ | ةدجلا لها حاورا ىعاداسجا تينت

 لغد تلاق اهنعهللا ىضرةشئاع :رعةشئاع ةالوم ىليلنعكردتسملايفىاخلاع رت نع
 تلقفكسملاعر تادحوو اعشرا ملفتلخدف هعسأامج ءاضقل 0 هيلعمللا ىلص هنا لوسر

 ركذو ٠ ثيدحلا ءاينالارشعمان!انم هتمكت نا ترعا ضرالا نا لاقاثيشرا ملفاهللالوسراب |

 هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب .ماشه نع دارفال ا يف يطقرادلا ع رت نما بماخاقي رطدلأ

 م رثاك نم جرحا ىري اللوك دعب يذلا "يجي ع ءالخلا لخدت كار ايفان !لوسرايت تاقيرلاقاهتع ||

 اذهو يطويسلا لاق ءايبلالا رم جرحام علتبتنا ضرالاارما هلا نأ تلعاما ةشث ةاعاي اقف | ١
 هلركذو» تبأث دهسا فهم واري ادعي ص اصلا يف ةيحو نبا لاق تيدملا قرط ىوقا قي رطلا |

 ٠ ركيل سو هيلعمملا لص هنا لوسر نا ناوك ذ نع يذمرتلا يك لا 8 رغم ال سرع اقي رط ْ

 ؛ نحلا ع وابنأب يف ين ايعباس سى رطهلولاق٠ هجاح اسف رث ال رثالو سخيف ل ااخهل ىري ١

 هينا ىلص يذلا ماقتل لاق نمي أمان عهريعو ومالا جر أ ( ملسودي د24 لسد ءانشقمالا 5

 ع بست لمسنا ف هنأ طع انآ 7. 5 للا نم تمقناهي 5 لاي 2 تديلاس ا-يةراخ ىلا اءيللاو هو هيلع ا

 يرحاو كاذبا اذه كموي دب كادطب كتشت را كنا لاقو كيتا هترعح امبمأ الم اهيف |

 مناد ع رمح دق يلوي ناكل ودبل لعمل ىلع يبا ١ ناتردحا لاق#ر ا نعقاذر راديع |

 مدت تماكةكربا لاقي ةارعأل باق: ءيشدي سيل حدقلا اذاد ءاغ هرير ست عضوي |
 3 ةحعت لاقدتي رش لاق حدقا!يف ند“ يدلا لوبلا نيا ةتيللأ ضرأ نم مايهم ت ءاج ةبييح مأ ا

 ةيحدنب ؛لاقديف تناءيذلااهمدر - ناكى طق تضر عاش ف سوي ما كت تاكو #فةسوي ما |

 ىرخ 2 ةيضةهذه ْ

 هلأ لوسر ناكل اق دعم“ 3 ينخر ءارلا نع ناذشلا جرحا ير سو هيلع هل !ىلص في رشلا ا
 ٠ ريصس أب لو يبهاذلا 0 طلاب سل اقلخم مسح اوأهجو سالان حا ملسو هيلع هللا ىلص |

 هقلح تافص نم لج نما ك7 ريغ ف دوي ماةكر ونكاماةيسق ريغ ؛

 ملسو دي اعمشا ىلص هلا لوسر ة جود يس لئسوهتا هيعدشأ ىيذر ءار أ ٠ رع يراخبلا جرحاو . 1

 لوسر هحوناكأ لءسهناةرعمنب رياجد نعلم جرخ اود مقل التم نكلو ال لاق وسلا لثم ا
 كر اريدتسم ر رمتلاو سعشلا لثملب ال لاق فيسلا لتمم !سوديلعما ىلصدناا ١



 يدرك ع

 0 ءارح ةلح هيلءونايحض !ةليل يف 31 ١ 1..وهيلءهلاىلص يبنلا ترو ار لاق ةرعم نب رباج نع. يقرا
 ميغال يتلاوةرمتملا ناين ال ا ةإ لل اورمقلا نم ينيع يب نسح! ناكوبله رمتلا ىلاو هيلارطنا تام
 | رانتسارساؤ الس وهيلعمثاا ىلص هنا لوسر ناكل اق كلام نب بهكن ع يراددبلا جرغ جرخا !وجاهيق
 لاق هنع هللا ير قيد ملا ركن يبا نع يسوي ١ جرخ !و+؟هنمكللذاقر رمتاتكور ةةعطق هن كد دو

 | أر ١ نع قاما يبا نعيققهيبلا جرخأو *«رمتل اةرادك سو هلعهللا ىلص ها لو ءرهجوناك

 ! مل ردبلاةليل رمقلاكت لاق هيهيس امل تاقمل و هيلع هللا ىلصيبنلا عم تبحت> تلاقنا دم# نم

 تلق لاق ةديبعيلا سو او يناربطلاو يقهيبأ اديحرا للا حر اون دإم هدعبال ودل ق

 *ةعلاط سعملا ت هتي أر واتلاق اسود اعمتلا لص نأ لوسر يل ف وص ْؤ وعم تدب ع را
 حبلم ضيبأ ناك وهياءهنن | ىلصدلل' لوسراما فصل ايقهن !ليقطلا يلا ع نعلسم جرحاو

 موقلا 12م ةعب راسو اعدها ىلص هللا لوسر ناكل اق سس دأ نع ناحيتلا حرحاو ٠ ها

/ 

 ال حم ا حملا

 كاما

 ظ رعشلا جر قبمالا ضيبالا الومد ه ايلان نسل نوللا رح اري .هةلابالو نئابلا لب وطلاب سد

 قبمالاو ةرعسلا ديدشلا مدآلاو ةماحم ينليوطلانئابلاو ططقلا دع! اءالوطيلاب سل
 | ططقلاورسكتهيم سيل يدلا طيسلاو ره سيلوةرجلا 2-!نم ءيشهطلا ؛يعياول يدا ضايبلا ديدشلا

 ا هللا يدر يلع نع يقييبلا جرخاو*اليلق ر مسكت لعشم هب ًاكاههنتي ل احرااو ةدوع+لا في دتلا

1 
 اثن
 ا

 ا
 ا
 ١

 ٍإ

 ينيب ةمرالاو دعسنبا جرخاو اوجةرمحجي اب رشم ضب ال سوهيلعدا يل له يبدلا ناكل اق هع

 ا اك[ و هيلع هللا ىلس هللا لور نمنسح اائيش تن انامل هنعهللا يضرقرم رهدجلا نع |
 ا هناو دهجت انا هل ىوطت ضرالان اك هنمديشميف عرسلا دحأت ب -ي ًارامودهجو يف ير سعشلا ١

 | الاطقاين هللات عب املاقددعهثلا يضر سا نعرك اعنب'ودعس نبا جرخاو# ترتكم ريغ(

 5 ! توصلا نسح هحول 7 نسح هنعبف سو هيلع هلا ىلص يبن تدب ىتح تودعلا نس هجولا نس > هثعب ْ

 هس املاقدنعدتاي مدربا يان :يلطن كا اعنا 38 اوخأ

 ١ ا دوجاالو مهلا تي  اراملاقامبعهثاو مدر م 1 نع يمر حاولا ْ

 | ليسكلافدع لا يضر ترها ءاج وسم جرحاو# لودي لست كوسرت
 |! يف ل :ةرمخ ع بك ةلكشلاه نييقعا مبيقعلا سوبخهنينيعلا لك منا عليض وديا اعنا ىلص هنا

 1 أ يملا ليلقس وهتمو هعساو ملا عيلضواهداوس يةرمح تاهناعذاهشلا ىال «نيملا سايب |

 1 بدها نيستا .ءظع ملسو هيل عملا ىلص هللا لوسر ناك لاق هئعهّللا ينذر يلع نعي قبلا نرخاو |

 | هدع هلل يضر يلع نع رخ ا دجو نمي ريادي ذعرتلا جرخاد* ةر .حينيعلا برشم رافشالا ا



 كو
 راك درتملا ريصقلابالوطغم ا لي ايوطلاب نكي لاق بوديلع هللا لص هنا لوسرتعت هنأ
 معلكملاب الو ماب نك ,ملوالجرأ دمج ناك ميسا بالو ططقلا دعجلاب نكي ل موقل!نمةعب ر
 ! درجأ اددكلاو سسأ أ 1ليلج راغشالا بدها نيديعلا م دا برشم ضب أري ودتهيحويفناكو

 ا ! نيناعم تفتلا تمثلا اذاو بيص يف يتمعاع اكملت ده اذان يمدقلاونيفكلا نقش ةيرسم وذا

 عمتجت و بف ضعب ىلءهصعب هقلخ هدرت يأ دورتملاونئايل ليوطلاطعملا ٠ ةوبنلا م اح هيفتك ا

 , ري ودت هيجو يدسولا ريودتديدش كيه يا هجروا باكمام ممل هلا ىتيرتسملا مهطملاو» |

1 

1 

 : ١ ليوطلا بادهالاو ةقدهلاداوس ديدتلا متدالاو ءةرهضاي ييذلا برتملاوهليلق

 , اهميطعايلياجو نيبكتملاونيظترلاونيتيكرلاكمالملا نم *رسشاتملاو«نيعلارعش يورافشالا
 1 ءةرسلاوردصلانينر عدلا طيح ةيرسملاو»رعش هيهرسل يذلا درجالا وه نيفتكلا عمتجع دتكلاو» :

 ْ هياعدت ا ىلع ه8 لوسر ناك لا اقامياهنع اح راد عيال بلع مما تينكلوزاس

 يبنلا ناك لأق هنع هللا ي ذر ةري رهيجلا نع يقبميلا جرعساو# رافشالا بدها ةقدخلا دوسأ ٍلسو |

 أ ملسوهيلعمللا ىلص هللا_فوسر ناكل اق نعد, ير بلاط يفبا نم يلء نع ىقويبلاو حسو ش

 ! «دلتم دعب الودلبقرا ملسص نم طدني اع اك يفك امككىتماذاةب رسملا لي وطةرمح ههجو
 يصر رع ره يلا ْن ءيقبيبلاود ٠ اويلايطلاجر أو شا 5 ماطعلا سر سيدار ا

 رافتا بدها نيبكتملا نيءامديع نيعاردلا 3 ]وهيل 'ىلص هللا ل وسر ناك لاق هعهللا ا

 ا
 ا

 حبش ٠ اعيجربدي واع. لبقي لاك اشم هال واشاشلالو قاوسالا يابانس نكي منينيعلا

 1 للصم يملا بات لهل هنا هيعدتلا يبصر سنا نع جرحاو*رعشلا نسحةيمللا دوس !لسوهيلع |[

 58 ةرعش ةرستعيفاع وأ وأم "عم م ايلا تمطومس أر يناك ١٠بيشلاب هللاهناشاملاق مسوهيلعهللا |

 1 اعوب ر رم ملسو هيلعمتا 0006 ءرناكلاق هنعهلنا يصر“ اربلانعناحيشلا جر تاوجءاضي |

 || اهتع ثا يضر 'يناهما نعرك [سعنب اويف اربطلاو دعسن# اويسلايطلا جرح او*ةضفةكيبس هناك |

1 

 ب يسم هيلع هللا لص هللا لوسر ف : راك لاق هنعهللا يضرةري رعي نع يتيمبلاويذمرتلاجرخاو |

5-2 
 أ يذ.رتلاويسلايلعلا جر 35-5 او* عساو 1وضاعم + راقشالا بدهأ نيبحلا ضاقم لسوهيلعهقثا ََ

1 

 اب رشم سي داركلا عت ىيمدقلاو نينكلا نتعب ييللاو نم ةرلا قع 7 وطلاب الو ريصقلاب ىسل 7

 9 هللا لصدنلا لوسر ,ناك لاق دعم“ 0 يحر ري رهايلا نع يقئيبلا جرح ككاو اهليوطيانيعارذلا

 | نع قييلاودحا جرخاو*هنمىسحا اكيشتي ًارامدينذا ة مق هرعش غلبي ؛نيكمملا نيبامديعب |
 ا هروظىلا برظنف) ايل ةنارطحلا نم لسو هيلعمملا ىلص يبنلارقعا لاق هنعهللا يضر يبمكلا شرح ||

 || *«ضعب ىلعاهضعب ةينثملا سيطار ةلا ترك ذالا لسوهيزعهقلا ىلص هنا لوسر نطب تيب ًارامتلاق ||



5 
 طك

 رص يراخبلا جرساو#نيفكلا طب نيمدقلاو سأ ارلا مخ اسو يلع لا ىلصدقلا لوسد ا

 را مل هجولا سسح نيمدقلا فم لسو لع هللا ىلص هللا لوسر ناكل اق هنعهقنا يضر ةري رهيثا |
 هلا ىلص هللا _فوسر تي ارتلاق مدركت ةدوع“ نع ىقهيبلاو يف اربطلا جرخاود عمم دعب أ

 م لج نع يقييبلا جر ماو هعياج رااس ىلع ايسلادعدق عيصا لوم تيبناق لسوميلع
 دن 0:
 ةبيطسأ يافع مسل-ا نس د لدحر اذاقملسوديل لع هنلأ ىلص هنأ لوسرتسي ارلاقةيودمأت ن مةراوعلا | ا

 ا

 ا
 ا
 ا

 0 سد شو 1

 : اميح + هم لقب طب نيبكملا ص ساشم م اذعنطبلا ضافءرعشلا لم مه ةصق نم خيص 2 كس أ ضيا ||

 ] ناك لاق هنعهلل ا يغرس ن نعيراغخبلا جا م رخآو#اءيمح ري دار يدأ أد ذاواع. 3 ليقا لبقأ ذا

 م يقيمبلا جرحا و* هرعش ودم ا طيب م هئرس ىلا هرك ندأن بءأذأو نيم ساطلاى ةيقدن:الاقيقد

 | برقأ لوطلاىلا وهوالي ىامالواريسقال مس ديل 1 ىلص يبنلا د ناكل اة ددعدشا ىذر يلع نع

 ١ امك افكت ىتم اذا ءو عيل ".الاك هقر ع نآكو 9 راسه وز كمص ي؟ : ناكوم دقلاو كلا نمش ناكو 1

 ْ فد يف يشي ١ مامالا نباهّللادبع جرخا اود ىتملا نس ىلا ليملا و ةكتلا ١ ؛| نع يقهيبلاو ل
 نكاح هديلع 00 |

 ا

 ٌآ

 عم ءاحاذأة ع رثأق ةودوأل راط احا قأان سيل لسو مشا ىلص

 ةئي ىشما ذا نيمدقلاو نينكلا ناش رامشالا بدها جلب ا”رغاة مالا مست ضيبا هرم موقلا ١
 يبذل

 س ارا ةءاملا» كشمهدعب الودليد رآه ْ اولا هيه يحوي قرعلا .راس بلص لش رد عاكس ١

 هقرعن 5ك نوللأر هزاجسو هلع هلا ىلص هلا لو -ر ناكل اة هع هللا يضر سا ادع مم جرحأو ا

 :رءيقييلاو رازلا جرح اوه ام كتىشم اذا ول ىبلا نأك لاق هنعمللا ىضرةريرهيمأ
 ليسا 3 ريكا نين أمديع برق'لوطلاىل 3 وهو ةعب رناك سادلا نس ١ سو هيلعهللا لص

 ا أذ! نع.« ! دل س ل 0 ىحوهم دشن "يل ادوأ داي دعا نينيعلا ل اق رعشلا د اوس في لش نم دكا

 #ىدعبال و ّكيقدإ برأ مردللا يف ًالألت ., كوعحأ جاو ودك كيس هن كف 0 انييكتم نعمعأ در عضو

 هللا ىلصدتلا 0 ةرسصكو منيلاأ احا دالو اريرح تيسسمام لأق سنأ ؛نعن احلا جر ماو

ٍ ملم جرحا وج سو هيعمل قلصت لوسر رنم ميطأ أرعش :ءالو 6سم تمعشالو لسوفيلع ١ ١  

 3 كادجوت ياددد ملسو هيلع هيا ىلص هلا لوسر عع لاق ه_ عمرا ىخضر ًّه رع“ نب رياج نع

 1 يشردوسالا ل نادي رغيقبمبلا جرحا وع راطغ ةنوج نما جر ئ!امأك ايوا درب هديل

 || _:ىماجير بيلعا جلتلا نمدرب !ياذاف هدب اسو هيلع هللا لصدللا لوسر ينل وانللاق هنع ||
 ىلص يبل تيتالاقديبا نع دتعمتلا ى در دادش نب ةدروعسلا ن عيقار للعلا جرخاو* كسلا ؤ

 | نبددعسن عدلت جي رخأو# جل 3 نمدربأو ري را نمنيلا يا ذافددب تذخحاف لسمو اهدا /

 ١ قدري | يفدوعب لسوهيلعدما لص هللا لوس لع ل اخد اف ةكم تيكتشا لاق دعما يضر ص اقوفلا |
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 هديدرب دجايفا يلا لب ت تلزا_فيناطب ويردصو يعجو سف هتهبج ىلع لعددي مض |

 : انيتعهللا ىضردشادبع هوب رب اج ع نعك اسع ناو دعس نبأ جرخ ا ا

 ا الو ل اي وطلاب سيل 23 عياصالا نكش .رمحأب رشه ضي | سو هيلعملث !ىلص هلا ل لوسر ناكل اق ا

 || لوسي ارزاق هنعهللا يضر يمرضأسا دبا نب دمانع ةباحصلا باتتك ين ينيدملاىسوموبا | ا جرخاو+ادبا هلتم ىري الوءارو سانلا لورح شم اذا دعطلابالوطيسلاب الو ريصقلاب |
 ا ةديرب نا , هلأ دبع نع دعس نبأ جرحا و*هلعم هدعبال وهليق تيأر ار افلسو هيلا ىلص هللا

 ا لع نعوك اسعنباو دعس نب جرحاو*امدق رشبلا نسا ناك , موديلها لص هللا لوسرنا ا
 أ تيديعلا عدا ةردا رشم نوللا ض نأ دال -وهيلعملا ىلص هللا لوسر ناك ىلاق هنع هللا يصر

 رعشدل ةشئقي ربا هةمع نأأك ةرفو'ذ ذدصألا تك نيدملا لهس نيبرعلا قيقدة ب رسملا قيقد أ
1 
 ا

 ا ىلا هبجو يف هقرع ن أك هريغرع تر داو هنطن يف سيل بيصقلاك هترس ىلا هتبل نم يرجي أ

 ا جرخ 1و نزال ا ةمحت ىلا رعشلاةرولاو فال نينر ملا ءرئؤالا كسلل نم ب يطأ هقرع حيرلو ا

 يناد نميلا ىلا -و هيلع ا ىلص يننلا ىنسعب لاق هنع هللا يضر ”يلعنع ركاسعنباو دعس نبا |'
 ا فص لاق يتار الن هيفرطتي رفس هدي ف قاودوبيلا رابحا نمريحو سانلا لعاموي بطخال ا

 8 وهطيسلاب الوططقلا دمطلاب سيلو ريعقلا»الو ىئابلالب اي وطلاب سيل تلقف مساقلا ابأانل |:

1 
 ا أ

 ١

 لي وطنيمدقلاونييعكلا نش سي داكلا ميظعةرم هنو برش سارا مع” هدوسار عشلا لجر ||
 اك ىثماذأ نيكتملا نيبام ديم يبل ا تاصنيبجاملا نورقم راقشالا بدها ةب رسما ||
 امان فهد تلقا ذامو ريخلا يللاقح تكس 2”يلع لاق هلم ءه دعب الو هلبقرا ملببص نم لذغي امناك |
 ١ لاقاعيج ردي واميج لاقي نينذال مات ملا نم ..> ةيعلا نح ةرمه هيبيعيف ربما لاقيفرضحي ٍ

 | | لزنياعاك كلت تاق ي دلاوه تاقزنح هيفو لاقوهامو تاقرخ .*يشو رمل لاق هتفص هّلاوم ذه "يلع م

 | هع ظومودنم اوهللأءر ردسي رم ترعب هدحنو يان ارفس يف ةفصلاهذهدج ا يئافر» ١ك لاق يسص نم |

 | رجاهنيدلا ءراصنا دو ةامرح يدلا مرجلاة م رك ةمرسل نوكيو و وهدمر يم رح ملا رجاهي ع

 | يقاف ريعلا لاقوهوه يلع لاقدو .- .' بق ضرال ا لعاو ل لهارماءنب ورمت دلو نماموق مهيلا
 ا هحضاون يبملا تلصونيبجاحلا رعش لاصتانارقلا٠ - ةفاكس انلا ىلا هللا لوسر هناو ين هن ادهشا

 0 دوبيلا نم عوق ل بق أ لاقاهدع هلا ةررم با نعرك اسعنبا جرخاو* يملا يف داهتجال انفطلاو

 | الو هاذلا ليوطلاب ؛لسوميلع هللا ىلصد م نكي مل يلع لاق كمعنبا انل فصاولاقفايلءاوتاف

 ىلاءرعش قرفي ططقلاب سدل ؛دعج رجلا برشم نوللا ضبا ةعب رل؟ قوف ناك درتملا ريصقلا
 قيقدتننالاى ىنقارافشالا طبسنيبجاملا نورقمنيدبعلا دا نيدخلا م اونيبجلا لص هيئذا
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 أت تارعش هل هيقارت يرجي ب عحذلان اك ةضف قي ربأ هقدع ربأ هقنعن كيلا ناك ةيمللا تك ايانثلا قاربقب رسملا |

 تسيب نهريغت ارعشهردصالو هد دج يف نكي مل دوسا كم بيضق نهنأ اك هترس ى ا هتبل نع

 ينو هللا الاهل !ال لوال ا رطسلا نارطسروتلاب اهيفبوتكمردبلاةليلر متلاةرادكةرادهيفتكأ
 نع رك اسع نب جرخاو#هطسو عفت رملا نال !لئاسلا ىنقالا ٠ هللا لوسر دم لعسالاا رطسلا
 هللا ىلص هللا _لوسر ةافودعب سدقملات يب رابحا نمربح قال اقمدع هللا ىخغرةريرهيلأ

 الوبهاذلا لي ولطلاب نكي لاقف لسو هيلع ىلص هن |لوسر يبفص لاقف ”يلعى لا ل سو هيلع
 تلص هينذا ةمحت ىلا هرعش قرفملا دعج ةراحياب رشم ضبا_لاجرلا نمةعب رناكريصقلاب

 (| ةب رسملا قيقو كفنالا ىنقارافشالا طبسنيديعلاعدا ني.جاخلا نورق«نيدملا مناونييجلا
 ًُو ”لاككهجو يف قرعدل هيقأرت يف يرجي ب هدلا نأ 5 ةصق قيربأ هقنعن يي ةيعلأ ل! تكايادشلا لف اخ

 ا الوهتطب ىلع نكيمل سيضقلاك ير هردص ىلأ هع نيبام تارعشمل نيمدقلاو نيفكلا يع ا

 || ةرخغح نم ملقنياغ أكف ىشمذاو سانلارمت ماقاؤا كسملا خ ردنم حوفي اهريغ تارعش هرب ىلع [.
 ةفصلا هذه ةاروتلا يف تبص | ىفاريمخلا لاق بص نمر دن اناكر دنا !ذاواعيمح تفتلا تفملا اذأ |

! 
/ 

 ىسع ىلا هللا ىحوأ لاق نايح نب لتاقم نع راعني ويقييبلا جرخ او«هللا لوسردنا دهسشا
 | لخريغنمكتقلحفا لوتبلا اركيلاةرهاطلانبااي ملح أو عمماو لزوتالو يرعا دج .عرمتبا |
 مويقلا يللا هانا ين امهربخ أو ناروس ل هال سف لك وتد ”يلعو دبعاف ياياهنيملاعلل ةيآكتلمجل |

 ةوارطأو نيلعنلاو جاتلا يو ةماعلاو ةعردملاو ل الأ بح اص يف رم! يبنلااوقدص لوزأ ال يذلا

 رافشالا بدهالا نينيعلا لتنال !نيبجاملا نور#لا نيبجلا تلصلا س أر ادمملا بيضقلا يو
 || كسملا عروأل والاكديجو يف هقرع ة يللا تكلا نيد اعنا اولا مدالا ىنقالانينيعلا ميدالا

 ا هترسىلاهت _:ر م تاأرعش هلهيقارت فير ب هدلان نأكوةصف قي ربا هقنعن اكتفي :

 سانا عم ءاجاذامدقلاو ف كلا نتشاهريغرعش هنطب ىلعالوهر دص ىلع سيل بيضقلاكي رجت |
 | قش عساولا لجتالا ٠ ليلقلا لسلاوذ ببص يسر دعفي ورضعلا نم ماقني هن أك ىشماذاو رم |
 يلعنب نيسان نعهريغو ل ئامتلا يف يذمرتلا جرحاو* قتاهلاور هلاةرغ نيب ام يقارتلاو ٠ نيعلا |

 افاصو ناك وسو هيلعملاا ىلص ي يبلا ةيلح نع ةلاهيبلانيدهه يلاختل ًاسلاقامهنعهنناىضر |
 بذشملا نمرصقاو عوب رملانم لوطاردبلاةليلرمتلا ال" ذات ههجو ال المي افقم ايقتناك ل اقف ١

 رهزا هرفوواذا هنذا ةمحح مر عش زواج الدال او قرف هعصيقع تقرفنا نارعشلالجرةماملا مظع

 قىقأ بضغلا هردي قرع امهنيب نرق ريغيف غياوسا بجاوحلا جزا نيبجلا مساو نوللا |

 ا ملا عيلض_نيد نيدنعا لهس متدا ةيفلا ثك مشا هلمأتي ل نم هب هبي هوي روث هل نيرعا ٠
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 | داموا سي داركلا مع نيبكدملا نيب امديعب ردصلاحيش. :ردملاو نطيلا ءاوس كساّتمانداب
 | نيعارذلا رعت 57 ىوساع نيب دنتلا يراءاطخلاكي يري رعب ةرسلاوة بال نيبام لوصوم

 فارطال لئاس نيمدقلا نات نيفكلا نت ةحارلا بحر ني ديرل ا ليوطردصلا ىلاءاونييكنملاو
 أ| اعتكترطحي واماقت لازلاز ذا املا امهنعوبتي نب هدقلا جس« نيصمح الا نأ هم مقل طيس
 فرطلا ضماذاعي : -تدمتات هجل١!ؤأو بعص نم طخ 1ع كى شما ذاةيتملا ميدذأ ذوه يع 3

 || مكتيالحاب هل تسيل ةركفلا ناد نازح الا لصاوتم ناكل اق هقطنم يلا فص تلق مالسلاب .
 | ال الع ةمراتكلا عم اوجي كتي ودق اداب صحي وم داكلا تعي تيكا لب وط هجاح ويغيف :

 نكي اًعيضاهتممةيالوت تقد ناو ة.علاملظعي نبلالو تاجا سيل اثم دري سقت الو ههه لوض»

 '( الو هسقنل ب هشيال هلرصتني حل ءيتد قحلا ضرعتاذ هيصغلمأن اقيالوهحدعالواقا اوذم ذي

 ىلا هماهبأي برقت اهللمتا تدئاذأو اهبلق.ج# !داوايلك نب < راعا اراشأاذااطرصتمس

 راقي و مستلا كم * لح هفرط ضعحرم' داو حاشاو ضرعأ تع هغاؤأو ىرسلا هتحار ناب :

 نا دار١٠ س ارلا رعش ةفيقعلاو٠ ,ايلاك ب شملاو ٠ اعمل عا أ! . ماعلا بح لثم نع | 1
 را

 جالا بجاحلاو ٠ هتسح ليقو ريد -روللا ردزاو ٠ هصوقعمايث رئال اواهقرعاهسسفنب تقرعنا '

 اهؤامو نانسالا ور _سمشلاو ٠ فنالا ةبمقلب ىدلامشالاو :رعتشلار أولا لي وطلا سوقملا

 + جاعلا د رمة رولا 4 هكيع هادلأ 5: قسلادي ذو ءاياسصانييأ.قرعم جل أو ءاهريز 2 ءابتقر ليق 9

 ءأاسبي وتسردمأاو دنطيلا ءأ وسو» امعب هيمي كلسع قاد لدتعم كلساتلاو معلا اوذندايلاو 1

 لئاسو "ايعساو ةحارلا بحروو ٠١ نيع ارذلا اظع رادإلاو ٠ ضي رع يك ادلمب مواستلاب ١ ١

 ناصمخو ٠ فوجا ملطع لكاستلاو» ءهيقماب دعما أ طيسلاو - عب اصاللا لي ولع فارطالا ١

 ٠ ٍلسو هيلعملثا ىل يبل ا ريغ نم ضرالاا هلاتال يذل نيمدقل ا احتمنيص مالا |
 وطحلا عساوعيردلاو راقولاو قفرلانوملاو ٠ ةوقب لحرلا عمر عاقتلاو ٠ بسلم نيمدقلاهسمو |

 أ
1 

0 

 ا
 ٍْإ
 ا
 ا

 كلذ لكدتعدعقي و لاتخلا هيتمف الخ هوطح دمع وذعر 50 ناك هيشمنايأ

 يادق ادشايهمت# وم ”راكلا مسمع عقب أوق» * ىسبص نم طرت اع أكلاقاك داب نود تدش”و قفرب

 ةناهالا رم مصلاب نييلاو ا لهستمدلاو ٠ مقلارغص متو هب حد حد برعلاو هشةعسل

 | ماهلابحو - كحاض هئامسايدبي رك و ضيقنا حاشأو « ةراقحلا قو ةناهملان ممسيتفلاب و و

 1 هيقل نم ادبي وهباععتا قوسي ةلظظح الملا هراظن لج ءايسلا ىلا هراع نم لوطا ضرال ا ىلا هرظن

 ٍ ىوري و لبقا ىنعب حا 2!نم سعكريغ رددلا يدان يادمصتتو يملا معن ىورير دصأا حيرشمو :
 يع يسب يدع بايام هيتس تيتو يمت عجل نهج سمس ص تيا يسع جحا ايا نا صصص جا يع _ ل يسيل 8 ةيساعتا وهي ابي يتم تسمم ييجي يي جلا

 اج غ4 عال عا - تمل ل هاشم ينم دندن يمس همس اصلا



 »6 حم ع

 *نلسوهيلعمشلا ىلص ةرهاظلاهئرودب قامتيام اذهىربكلا صئاصإلا نم هتلقئامىهتنا دربلا |
 ةيلوبتملا قالخ الا باتك ة رابع قن ايلاف عال لاوةالصلا هيلعةفيرشلا هقالحاب قلعتيام اماو ا
 ىنارعشلا باهولا ديعيىديس ريهشلا ىراعلاو ريكلا مامالل ةيدمحملا ةريفحلا نم ةضافملا |
 ناك: هنعهللا ىفرلاق لسوهيلعهتلا ىلصهقالخا 2 .ءاريثك اهراصتخا | عم تعج اهناف |[
 سانا ركاو سانلالعاو سانلا فءاو سانا دعيت وسأت انا ترد لسو ياسا سها لوسر ا

 اميرشن طق ة ةيبتجأ 5 ارعا ديودي سل بي رثانط ومنع مدعباو سالادبع سأنلا ٍإ

 ملوسانلا لك حيف مالكل السري سانلا ظعواذا سو هيلعهقإ لص ناكو» ملاطايتساو مال ْ
 ماوقالابام ملسوهيلعهنلا لص لوقيفرسانلا نيب. .لجخي نا افوح نيعمدحا لع هلدعو يف صني نكي 1

 هيفكي ناك ةغلب مرسي اوايندلا -ىمريسيلاب سانلا عمق ةالسو هيلعدللا ىلص ناكوجا ذك ن ولعفي |
 لوخ دارا اذاهّثلا نم يتتسإ لسوميلعمللا ص ناك لم نمفكلاو ماعطلا نم ةقعللا

 جرخيام عاتبت ضرال تن تناكو سو هيلعدكا ىلص هئايحة دش نم هنا درب عنقتي ناك ح» اللا |
 يف ىنرتال مهلا لوقي ناكوهتما ىلع سانلا قفا | لسوديلع لنا ىلص ناكو# سو هيلع هللا لص هعم ْ

 هللا لص ناكو* لجورع هنا هاهوت ىتحأ اوسدتمأ قهري . له كلذ هنم ىلاعت ىق ول ليش دقو اوس تما أ

 ةنئاخ نمامو دعم نأكو طقاهتني زىلا هينيعدمي | افامدلا ةني زب قر نع هينيعاضض غم سوهيلع ||

 نم ءايح طقاداي رعلستغي ملواهريغو ةبادجلا نمل غيرت رتعسا ؛لسوهياسلا لص ناكو نيعالا |

 هصت ىربال ىتحموورادجي ىرأوتي 8 1سأنلانعدعبي ز زاوبلا__اطاذان ع لجوز عسا إ

 ةبجةرمو اياه ةربح درب ةرمو ةلعثةردحوام سبلي مسوهيلعمل ىلص ناكر موديلها للصأ
 نعمريفيالاب وت دحاماك ذا الوديع هللا ىلص 20 راكو# سيل س

 ريسعب الأ أ ابك_:سمدي جرغتن | عيطتسي ال سيكل ةيض ةبج رع سبلو قيضوأ ةعسنم هتئيه ا

 هديعهقلخ ف دري لسو هيلعهلثا ىلع ناكو+ا بلسغيل بلي ؤنمهي دي جرخ هيف أضوتاذا ناكف |
 | دالواو تمريسحلاو نساك ل اقطالا يف نكأ طسولا يوهودماماو هعاح فدري . ةراتو هيحاصو أ

 كلر اكو# بوكرملاكلذهلقح ا اذأأم ف ادرال ازاوج ل نأ ملعتاته سوو نعد يضررفعج ْ
 الجارايفاح يني ةرموةلخب ةرموارأ. م ةرموأريعب ةرءواسرق ةرمدجوام بكر ريم سو هيلعما ىلص ا

 هركي وبيطلا بحي لسو هيلعمشا ىلص ناك و*ةني دما ىصقأ يى غم ا دوعيل ةوسنلقالو ءادرالب |:

 هللا ىلص ناكو+مدخلاونيكاسملاوءارقعلا عملك أي لسو هيلعمشا ىلص ناكو+ةئيورلا ةحئارلا |
 لعل ضفلا لها مركيرل سوديلع ل ىلص ناك و *مهسورو ماو مهبايت نيكاسلل لقي لسوديلع |

 يوذ مركب | يوذعركي سو هيلع ىلص ناك *«مهيلاناسحالاب فرشلا لها فلا ًاتيرومهتاقبط ماقبط ف التخا |

 ايالأ نم دجوأم فوص



 دمحأ ىلع علت اقبال لسو هيلعهلنأ يلع رز اكو# مهتم لصفأ وهنم لع ري ناريغ نم همح |
 ا لسوهيلع هللا ىلص ناكو# ءاقجلا بجويام هعم لعفولو هريغالوم زكي دحا ىلع ونجيالو همي دح |

 || وأ ناكاقعم كلذ ليقيلف بنذ نم الصنعم هوحا هات نع لوقي والطبم ناك ن اور ذجعملار ذعلبقي |:
 أ لوقيالو ناييصلاوءاسنلا لا عم حرم لو هيلع هللا ىلص ناك ضوحلايلعدري مللعفيملنافال اللبم |

 ا ناكو# بثوعراكب | ةدلا لها ءا نال يازومعة عملا لخ ديال مستموهوزوجأ هلوقك اةحالا
 !.| بحالا ىري لس هيلع هيا ىلص نأكو* توص عفرربغن مطققف مسيل هك 7 لسو هيلعمنلا ىلص ظ

 |!( يناجلا مدخكتلاب تاوصالا هيلعبارعالا عري ملسو هيلع هللا ىلع ىراكو#هركتي الف حابملا |
 ١ هل نيل غم ووعي نكلو ةئيسلاةئيسلاب ىرحيال لو هيلعهنلا ىبص ناك # لمحت ا

 مهعم اهضاروتدو اوءابا يق ميعم ل 1 أي ناكل اب هئام او همدح نعدب صقخي ءانا لو هيلا ىل ص

 | دهمتي وهاعد_:ى٠لك ةعأ ولا ىلا سيرجي لو هيعمل ا ىلع ساكو هتما ن نرمي ريبكتللا هيرشتو

 | بلك ذاهيمدقأن نطأي هلي دنم ل و هياهملا ىلع ناكو* هعرعي ملنمودع ١رع نه مني طسملا رئابج

 ١ ناآكو* سلع الو سلمالو لك قمل عتمل د ناك مدحو' أ ملسو هيلعمللا ىلص هل ناكو

 :| لجو رعهق ةعالع لمع ينالات تقودل يمال ارا رايخو اليل هب رةدايعلعأل البقهملسو هيلعهللا لص

 : لح راد ع ملسو هبل اعلا ىلص :راكو* ني ذا ىلعو هيلع هعمب دوعي ام هنمدل ديال امقوأ

 .رقمل انيكسمر قيال ملسو هيلا ىلص ناكو# مسموع هلنا ىلص هعماعص اوت هتبيب ىلا بس طملا
 مسا ملدو هياعدالا ىلص ناك و*ادحأ وءاعدل جو رع هللا ىلا طهواذهو ءدب كلا كلم بابي مالو ٠

 ةَمشىلاهباس قب ذا !لسو هيلعمملا ىلص ناك و +« هنما نيد ىلع وقف تاو قالطالا| ىلعشا قاخ
 الوةنيعمتار اذعق ملوهيلعدشا ىلص نب ءايفوةمج حروةراغك ' وارورلع هيلعابلعجا ميللا لاقدحال |:

 اعدو هيلع ءاعدلا رع لعل دعدحا توعد نال ال سوه مهنا ىلص ناو اي الوةمداخ

 نمدح يثوأ دايحلاب نوكي نأ ال !اهريغالواهداحالو5 ارم أ طق لسو هيلع هلثا ىلص برضامو##هل |

 لاه بجو مفدلامداحة رع - لسة ل ىلامدو هداج ايبامت تالق هداج ارم يف هللادودح :

 هديت يال سو هياعدتاى ام ناكو# كاوسأ !! ذهب كتمجوال ةمايقلا مون صاصقلا ةيشخالو هاو ا

 ىدقاةيسولو هعجاح ىققودعمماقألا ةجاحيفهل أين ,كسمالوةماالودبعال ورح نمدمحأ ||

 ناتو اععتم طق بعبال سوه يلعهلنا ىلص ناكو# هرطاطل اريج ايجراخىتتاىرقلايفوا ةنيدملا |:

 ناكو#»اب يلع مهطض او ضرال ا ىلع سلجائيش هلاوشر ذيل ناو معلم ةاوهياع سلجائيش هلاوت ترفاذا ا

 حايصياقاوسالا يب اذهتالو ظيلغالو لقب س ل هياعحا عيج عمات ايه لسو هيلعهطأ ىلص ا

 ع هيأ عملنا ىلص ناك “د و «نيلسلان نمهيقل نملك السلا ادي لسو لعلنا ىل ىلص ناكواهيف
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 ٍ اا لسو هيلع ىلص ناكو + فرصتي يذلا اوه صحشلا كلذ نوكي تح هرياس دحا هديب ذخأ |

 | هللا ىلص ةراكو# برعلاةداع ىلع هدي ىلع هضبق دشو هكباش م هخلاص هبات! نم ادحايتل |!
 !| هءاجاذأ لو هيلعمقتا ىلص ناكو# لجوزعهلنارك رك 3 ىلعالا سلجيال و سلجي نعموقيال ملسو هيلع 1
 أ[ هل نأك ناو هت ال ص ىلا داعال لاق ناف ةجاح كال ال لاقواهخم لس هناللص ففخ ىلعي وهودحأ |
 اميجح هيقاس بصنب نا .واحرتك 1 سو هيلع ىلع ناكو# هلك وا هسفتب هلاهاعق ةجاح 0

 ملهنأ ىتح سايل هن ىع سلجم وهيل ىلع ناكو#ةوبحلا هبا. هي اءهديي ك سوو
 | يش ا ؟ورامو هنعدللا هكر سنا لاق#دياهت نيب نعفرعي نكي |

 نم فرعيال ملسو هيلع ها ىلع ناك ًانوساعساو ناكملا ناك أ الايه دع نكي ودح ا ىلعامسبب

 اسلاك اسي روصو تح هفر هبال هني د نعل رأسي ءاجاد ايلا رعالا ناك هباع”ا نيب

 ١ نءعملا جاتجيالو لأي ودللايُ ايبا ارعال اريصي تح لو هيلع لص هزيع ءيش ت لمع يف

 2ك لحلا وخد ماريصح هيلعدلاوشرف تنيط نماناك ددل ونبي نأ ىلعمهم ًارقنت افدب
 لوقي وةمبةلا ىلا هسواحرشك ا سو هيل ءدقلا ىلص ناكو* تام ىتحابهيلع ساي ملسوهي عما ىلص
 (١ هيلع لخاولك كيل ودي لسنا م *نيقلحتت هيدي نيب نوسل خا وناكو سل !اهلاديسوه |

 : هلل !ىلص طسامع روابليقي ىحدياع مزعايابقي ناىنأ ل2 اقهتحت نوت ىف ئاةداسولاب هرث يو

 || كراكو #* هيلقلافيل أت هيلءمساجتل ةبارقالو ةدرعم هنرب و هتبب نكي مل ناه ءادروا هب وتل توديع

 1 همركيام هل دجيملاج رناكودحوا هلك هيا جرحي ل ا, كيش فيصل! نعرخ ديال لسو هيلعهنثأ ىلص

 | نم هبات توبي ىلا جرجيامأ ريتك ملسوهيلعمقنا ىلص ناكو# هرطاطابييطت هيلارفععي ريصيفدب

/ 

1 

 ٍ *ةيدهبذيلا لسرا ءانح مهع دحا دنع 0 ذاو لج نعاوعطش !اذا مدقفتي وةوعدريغ :

 هيدي لعيد راصوهرهلخ لعاهيبك اا روزيسكاونسملا بعادي لسو هيلع ىلص ناكو ّْ

 نب نسا دبة رخل سو هيلع ىلص داو «جانالادعلا سوال لاو مس لوقي وهياحرو ا

 اذكم قب نع هفته ف: - لورق وشو 1سوديلعملاىل زص دقق 52 لع هيلجر عضوو يلع 1

 | ةقز ناي دارا ةفعش نموططأ برأ ةملا ةقؤلا ةيأهتلا يف لاق» «لوقي ناكةنعاشايشرتريره وبأ 1

 || في مدل هر دص ىلع هيمدق عشب ىتح فرايف كلتذب هبعادي نيعلا رغص نع ةيادك قب نيعو ا

 ١ ةشاشلا عر هظح ميلا سمد» ن م لك يطعي ملسو هيلع هللا ىل ىناكو#* ملسو هيلعهثلا ىلص ا

 كيلو هيلعملا ىلص ناكر# هناع !عي نم هيلع موكاهباسلاللا كلذ اتي ىتح |!
 ؤ اللا ءاسلا كي نراك مهبداةلةلاتساو مل اماركا اهيمهوعدي وىتكلاب مودتيي ودباححا |
 | ملسوهيلع هلئأ لص ناكو ومب واق كلل ذب نيلي نايبصلا ىنكي و ب وكمدلي مقالا اوندلو 0!
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 ام ا جا سس دس يدعم عسسل تصمم م

 1 ريخو سانلاب سانلا قفرأ سو هيلعمشأ ىلحت هراكو«اشر مهعرس اوايفغ سانلادعبأ أ

 ١ لوقيه سلمت 0رمماقاذا ملسو هيلعمشا ىلص ناكو# سانلل سانلا مقئأو ساتلل نس قلل ملا |

 0 نيينلع لوقي مكيلا بوتاوكرفغتسا تنا الادلا النا دهشاك دمحب و مهالا كءاحيس |
 . ليلق لسو هيلعهنثا ىلص - ماكو * سلجلا كال ديف مقواملةرامك ن >لاقوم راسلا هيلع 533 راج ا

 | : |: لص ناكو# ملم د1 تاز زر همالك كومه بغيلرتك "و ونيت ”رمم الاكل !ديعي ةلاقل امسعم مارك نأ ا

 أ نع ضرعي ودهرت : 5 ىلا م داككلا» هرطضااذ !ىرعلا ف ةحيبقتسا ارومالا !نعىكيملسوهيلعمأ | 1

 ا لسو هيلعهللا قلص ناكو#< تار -تالات لس لساذا ماو هيلا لس ناك “حيف الكلك ا

 ١ هنعهللا ىغر سن لاق ةييصع ديع تي دع هد 8 عومدلان همن 'مهتداسعلرتملوءأ كيلاريخ 5

 : النا قدعتملا برأي لوقي ه مع و5 الصلا يكب + ملسو هيلعدلا' ىلص لعملة ر رح سعتلا تفك

 سو هيلع ىلناكو« بأي كرمغتس نكنو نورمةتسو مومهيدعتال نأو مييقادأ ومهيذعت ا

| 
 ا

 9 ظ
1 

 ا

 أذ نا وياك هلا ريقوتو لو ديلع هللا ىل لص دهب ءادق:توصريغ ل1 + مسيتلاه دع هيامعتأ كحص

 (راكأ 1 ملسوهيلعمتلا ىلص 2راكو#راقولاوةببملا ن.ريطلا مهسور ىلعاع هيدي نيب اوساح

 ٍْ هللا ىلص ناكو: ةئذعوم ةيلعدس بطحيوا ةمايقلاموي رآ م ذيو !نآ ارقهيلع لزب غلاماهسمت سألا

 ْ كك ٠ دعبلاو هعابتأو ىدملا هلأسو لح ورعهللا ىلأ ةيفهر مأ ضو رع اهبلرتا ذأملسو هيلع |

 ! امل سوهياعدللا ص هيلا ماعطلا بح وعدت دل هب وةيانتجاو للعلا 0

 ٍ 0 رز 0 ديعلا ا سال را 0 يس شا

 ١ 5 ناكو مدقلا قوم مدقلاوةكرلا قرع نوكت ةبكرلا ناال !ىلهملا سلي 5 هيمدق نيبو :

 | هيلع هللا لص ناكو *ديعلا سايكس لحاودبعلا ل ا اي 5 لح اديعابااعالوقيام بأ
 | | تراكو# رانا هطيال هلل نأودودرب أد ةكّرب يذريغدنا لوقي وراخلا م اعطلا لك أيالإسو

 ' : لكأيال ناكو عيارلاب ناعتسأاه رو تاالعلا هعباصاب لك يود ايام لك ايسوهيلعمما ص 1

 | لاب و بطر ءانقلا لكاي ل سو هيلع ها ىلص ناك +ناطيشلا لمه هنا لوقي و نيعبصاب طق 1
 ا | زيحلاب عيطللا لكأي وهيلعمملا ىلص ناكو*# يدعلاو بط رلا هيلا ةيطرلا هكاوفلا حا ناكو !
 || هماعط ل [لسو هيلءها ىلص ناكو#اعيج نب ديلاب نيمتسي و بطرلابهلك !اج روركسلاب و |
 7 بحا ناكو*نيبيطال ا ١بيمسي نبال اورمتلا نيب عدجي م | وهيل ىلص ناك *ءاملاورقلا |
 ,| ايندلايف ماعطلا ديسوهو معسلا يتدي زي هنأ_بلوقي ومها ملسو هيلعدللا ىلص هيلا ماعطلا |

 | لكراكو# باقلا ىسقي هنأ لوقي ومعللا ل ركن امدام هوكي سو ةيلعمقلا ىلص ناكو* ةرخس لاو ْ

 | اييفكدي اريغكو سنوي يخا ةرجحت هنا لوقب و عرقلا بحي و عرقلاو مهتلابديرتلا لكأي مسوهيلعمللا ىلص . ا



 ١ لقلادشي هنافابقرمىميرتك ام“ "ايد ته اذ ا اهنعهنث'ىخر ةشناعل لوقي ١ تتيزملا *
 هللا لص ناكو# كيبل هل لوقيدن 'يكسملاوةمالاةياج اجا نعربكت بال لس هيلعمتلا ىلص نأك د 0

 مسوهيلعمللا لص ناكو *ىلاعت هلئا تامر تكونا !ذا بضعي ا ءاو هسفدل يضخ ال لسوهدلع ا

 ملسو هيلع هللا لص ل: ر اكو «ةباصص | ىلعدارر لاي هياعشلل ذداعناو ناك ت يب قا ذفني ا
 مهنعةقشلل الك همس ل اهاو هياهعتأ نع كاذمت كيو حوملا نمدتطب ىلعر همطا يصعب 1

 هيلامدق اعدر ,الودجواعل كاي ماسو هيلعشا لس ناكو# ملسو هيلعدلا | ىلص هعوجب اول معاذ ذا(

 ا هللا ىلص ناكو و: هثمأ لع ةعسوت هم لك 1 لب ل الح مطمن ءامق عروتيال ناكو ل الخلا ن نم |

 06 ءاواموا لك ؟ريعش زبح وأ لك ارب رهوا نك اي ايو تماخوا لكازبخ نودارت دجواذ ال ودلع ا

5 

0 
١ 

 : ريغ ب أر ياو تكا و لك ًازيخ سودا وأ لكا» داسعوأ

0 

 ١ 5 ا لس ناكو اك فجل فرس رام لمي ممنلا ل 3-3 الس
 ةشئاع تناكومعكلاو عارذلا ةاثلا نو. ممل سوهيلعدتا ىلص ناكو#ن جدلا اوريطا ١ 1

 لجا هنوكككلذامناو لسو هيلع ىلص هللا لوسر ىلا بح“ حارذلا نك كب لوقناهنعهقا ىخر

 3 وعل سو هيلعمللا ىلص ناكر #ايغالا محسألا دجال هنوكل هيلادب لع ندم ادع ءايشالا

2 

1 
1 

 ْ 1 نم ءانشوةدملا نماوخا ١ لاقوةكربل ا. ةوهعأأ أيتاعدوةوحعلا را نمسحي وءابدلا ماعط : ٠

 ا لا ىلص ناكو * ةلجرلاو رايشلاو ءاددتملا !لوقيلا نم < سو هيلع هنأ بص ناكو«رحسلاو ؛ |

 ا 0 اعيس ةاتلا_:ىملكايال ناكولوبلا نم اكل نيمياَكلا لك اهركي ماسو هيلع [|
 || تاروك كملاهذه لكآ هريغل هرتكسي و ددعلاو ةرارملاو ةناملاو مدلاو ج رقلاو نييسالاو ١
 ' هيلع هللا ىلص ناكو#رمظلا لس معلا بيطا لوقي ملسو هيلعدللا ىلع ناكو نأ ”ابمرحيأ ريغنم ١

 ا

ْ 
7 ْ
 

 ءادنيعيس نم ءافش هداك مولا !لك يلعاب ”ىلعل لاقوتأ اركلاالو لصبلا الوموتلا لك ايال سو |

 * هكر ثال وملك ١ ءابتشا نأ لب اما هط طق مسوعيلسا ىلص ماو «هتاكال ينبت ايكلمملا الولو
 ناكو+ مهني لاجر رعت رأ ايلمحي قل قلح ميرال ءارغلا اهل لاقي ةمصق 3ةلسوهيلعهلا ىلص هل ناكو |

 ةعب راسو هيلع هللا ىلص هل ناكو# جاس # :رمهئاوق ري 0 هلل اىلصدل ':

 ملسو هيلعمظأ ىلص هل ناكو» «طقأملاو صقملا اهو نيضارةللاو كاوسلاو طتملاوة ١ ارك اهيف لعجي ا

 الو لامطلاو بسضلا فاعي سو هيلع هللا ىلص ناك هتتضاح-ن يا مادل نهاعرت حئانم زتعأ عيس 1
 | هيلعمللا هللا ىلص ههرك اماف لاما ائاف لادخل اأماو هفاعا يف جاف, يبوق ض راب نكي ب بضلا نا لوقي هاجر 1



 101100 ا ا

 أ
 !ٍإ

ْ 
 ا
!! 
! 
 ا
 أ
1 

 ١
 8 ٠ ضايبلا ةمجلا ينلسو هيلع هلا ىلص هسايل رتكاناكواولاق ادب اةرصملا صلاخلا رصخالا ١

010 
 رخ أ لوقي ودمياصاب ةقصتاا نعل قلي لسوهيلعدقلا ىلص ماكو «ندبلا خاسوأ هم جدنا سو

 ا تح لي ددلابهعباصا ميال ناكو رمحت ىح هعباصأ قعاي ناكو+ةكرب رتك ماعطلا ْ
 7 سو هيلع هللا ىلص ' راكو * ةكربا عباصالا يا يف ير ديال هنا لوقي ناك ةدحاو دحاو
 1 ! *هبح و ىلع ءاملا لضفب مسي متاديجالسغ ءاملاب هيدي لسغ ةصاخ زيللاو محللا لكاأذا ا

 ١ و هيل علا ىلص هوتاو هنع فرح ناو اداللا فيس سقنتي ال برشا ذا وهيل هثا لسداد

 ١ | دحاو كانا يف ناماداو ةبرشاي نأتيرش لاقو هلكاي ناىلاف لسعو 2س هيف ءاناب ةرم
 | | كلذ لع باسل اوايندلا_لو.مفب رمثلا هركاينكلو كالذمرحاالىفااما! ب يل ةجاحال
 .| ناكو * هللا همهو هل عضاوت رم ناد يلاوحا عيد يق لحو زعيإرل عضاو هلأ نداو

 !! اماعلم مه اسيال ناتو اهردح يب قتاعلا م ةايح رتكأ هشنب يلسو هيل اعدت ىلص

 1 امارب تكوالياق نراقت وأوليق هوطعأ أهو هريغم ملحاو لك 0 امبياع . هاهتتيالو
 ا 1

 1 15 ذاملسو هياع هللا ىلص ناكو*هسفنب برشيامو لكأي امذخ أيمموقي مل | وسنياع هللالصنأكا

 أ ىلع رويملاو ممفعب لاق أ ذكه لج اييخريال نأكت اقوا يف ةوهينعك كمي هتماعى خرا مت
: - 

 1 وعو غلا ىف ىلا ل -وهيلءهلنا ىل اصدك ناكو* تامىق ِ ةبذملا كري مل سوهيلع هلأ ىلص هنأ

 8 تريكلا ةقيصلا !ةيطلاو ةيحرعلاوءأب 2 ملدوهيلعمفلا ىلع سلو + دعاسلاو تكلا نيب لصفملا

 هتثيه نع هريغبال هبأيت ةئيه ملا بوت هيلا ىدحأ اذاهلسو هيلع هلأ ىلص ناكو# هرغس يف

1 
 أ

 ٍإ
 ا
1 

0 
 ناكو+ نيكلا ةقيضلاةبحلا يف رماكا لسودياعملا ىلص هتما ىلع ةعسوت هتكيح ىلع هسبلب ل

 ا هيلعمشأ ىلص هر ازا ناكو* روتو عرذأ ةئالت ضرع خرذ اة دلوط ءادرومل [سوهياعملا ىلص

 يتلا داربالا سيلي ملسوهيلعمشاىل لص ناكو عرش و نيءارذ ضر مقيساربدو عرذا عم أملسو
 هل ناكو#* صلال ا رمح الا سبل نع ىقني لسو هياعدظا ىل ناكو «رضملاو رجلا طوطخلا هيف

 مل توهيلعهللا ىلص هل ناك و * ةموساتلا س انلأب جمس يتلا ل اعثلا سلو ليوارم ميسو هيلع هللا ىلص ٠

 6 ريلا سو ةياع هنلأ ىلص سبلي لو ءاذ ملا ضعب لاق ني ديعلاو ةعجج !امبيك ىلصي نارصح ا نادرب |

 !ب ام هصق لمحي و متاحا سبلي لسودي .اعشا اىلص ناكو «طوطح امسيفيأ نارضحا هلوقو
 ساأنلا هيمس يدلاوهو ىرخأ امك ري دو ةراث هن ادرب عنقتيمل اسوهياع هللا ىلص ناكو+هفك

 | ناكو «نطقلا باج هباصتا سال وسو هيلءهقلا ىلص هسابلرثكأ كراك ون اليطلان 5 الأ

 | ىستلي لسوهيلع هلام ناكو* امقلا نم ةظيلذلا يو ةي وطق ةمايعسو هيلع للا 0

 | لسوديلع هللاىلص سلو « رصم دالي يفنالا , الا ةب راقملا قي رط ىلعكنحلا تحت نم اريثكا



 ةدرب هلو ملسو هيلا ىلص فوتو سنا اانا رتفن فلات ارامل دجوف فوصلا نمةدرب ! ا

 ؛ / هيلع أ ىلع ناكو#تي وش اذادبكلان نملكايب سونيا ىلص ناكوت# جاسنلا دنع بست >5

 ١ ملس وهيلعهللا ىلص هتر شع ن سحو هشأح نإ نم مهتم اوه ًاكةمدحلا يفهعي ل اهأ عمملسو ا

 لسو هيلعدلل أ ىلص هللا ىل ردو نداقلح نسحادحأ اركي لوقتاهتعدتلا درة 0تناكوو

 لعدم عطوه ذح 3 اقسلا نمتسب رش اذات ا <و تلاق هيلع ينس انام اعيش كلف وحأذ

 ا تلاق مظعلا ىلع يدلا معألا ن 02 يتاصنس هني ناكو وأمن أد تنك اء روبرشي يأ م عضوم

 : ناكو «امثأ هنو 0 اعرو لاق 2 ' ارقلا أرقي وير يف "كتي ل وهيل هذا ىلص ناك

 0 ناكو+دئارلا مذ تداز نامل ا« ىلعمسغلادي زت :ْن ايجيال نأكو مدغ دل [ودياعهللا لس

 1 توديلع هللا لع 3 . او * هعبب < رهرتك 51 50 اة ناك كلو ىرتتي وعيب ملسو هيلعهللا ل

 و مراحل 8 رفسم يئاهدع هنأ يفخر ةجحيدط هسف رج 2 1تالذكو و مدعلاةياعر يف ةوينلا ليقوسف

 : فلجو+دل اضرا تبعقوو ردو راعتساو ندر ريش ونهر ملسوهيلعهلا ىلص نادعسا 3 3

 كا نأك هنأ ممتعا لع كل ذة ع .وت ماك يباع ٠ نءرتك ايف م ىلامت داي ل .وةيلعملا

 ع
3 

 بيظعت طق هللأب فلحاتم ما م ىلا ل اسوم راع هنل» ىلص هتع سوت الواو لجو زعدي 00 قلل ل

 :رخأ ايف ىفع و ىرحا اه اهرفكي وقرا هنيك يف ين“ دس لو هيلعهنلا ص نانو ىل طاحت هل

 ف هريغ ق- ُْي باوثلا عمدو هج دمأذأ و رهش لع رعاشلا هما ملسو هيلعمتلا ىلسناكد |

 3-5 هيلع هل“ :ىلصرع اودع د قحريغ بذكلا ىلايدؤيفدهيفاو انشلام وجحدملا للعءار ءامشلا ارح

 ضرالا نم هعباصاباي ارت دح 0 0 هديللا نأ كاذ د ةروصو بار م. لييحسأ ادا !دوجو يق ىأ4 ن

 ا
 ا

ْ 
 ا
 ؤ
 ٠
 ا
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 تس

 هس ْ

 ا
1 
ْ 
 ا

ْ ْ 
ْ 

 هاالأ اذه نم قلح ل :ره حدعأذ 1 هدا لوقي وضرالل ا ىلع داملا يدي نيب نم هي رذيع |

 ٍ ١ معراج مسودي 55 هللا من اك و مهضعب ةمهف كذب هيذ ويت رعاشلاهحو يف ب ارتلا يع ا

 1 يلي موديلها ىلص ناكو ودل متع لالةاك خراصو ودعلا برد دن كمة فرعم لحال |

 ا #4 لقي وهيا هنا ىلصدم وت نكيملو ءارقنلامضا نم هب أيت ىلع دع عي ىذلا لمقلا نمدهب وت

 1 نم لعمل هث 59 تح ةالسأل ى فماذا ديف .ععرسأ وايتم سس انلان 98-50 ! و هيلع هنا ىلص ناكو

 ا نوشمي لسو هيلع هلل لص هيا ناكو لس عدلا لس دعم سمتالو تارتكأ ريغ نم بنص

 ا رفاس !وا ملسو هيلع هللا ىلص راك و «ةكت ال هلل ىرهظ اوعد لوقي ومنلح وهو هيدي نيد
1 

 ل هيلع هنا :السدباي د تناكو#* ملاح يف رظدلاو .,دادراو نيعطقملا ل اا هباصب أ ةقاس نوي

 هيلع 5 ا ىلص هلاوح ا رتك اوتإي ولع تناك أ اةطسو دش ونيبعكلا قوهةرمشماول 5 ملسو

 *قاسلافصن ىلاك لذ قوف هراذ ! ناك واهريم 5 ىلا جاتحي الع ةريصقألا اهقي ناك هناملسو

 يس م يصب سا ميس ميم يمسي يصمت ميس سس تاس سي متم ياي ر هيض ةصيمعلا همي ا ندع. متع ا يديم

 15 رك



 ءان نؤئوي اذعم -العلا لاققب رص مةوشتمادلحتاياع عناد ١ ةراتوادوص تناكوابيلا ىلصوهيدي |!

 ملسو هياع 3 'للص ن 5 هسو هيلع ىلا يفابهمماسي :نارئءلاةامر د روطعت معتم ءاكأب اهشرتم :

 عب رااهبتت نادع ةر ءايصدشا يفرةشنا ءهلاهتشرفوأ بياع سلحيف 2 ميقاطحمل ىنتت لقا :

6 

 ةغوبامم ةيملع لوديلع مث ىلسدل ناك وجال ا.1!ةيسرررللا تدمااع رو ةربا وأد و

 * هريغ هيلعامو ططخملاوا دوس الا ءاكلا سل ا رواهدحو ابيف سانلاب صاع رو نارفعرلاب

 هل ناكو *ديعلا سلي 00 رلاديعابا ام“ لوقيو عقر ملأ ءامكلا سلي ملسو هيلع هث' ىلص ناك ِ ١

 انوا وارازا سلاف رو ةع ريش هنأ "كو سرعأو اك ةعاح ةعسحأل نأ نأ با وت سو هيلعهثنا ىلص

 ةراثو د ةدوبعمل ارارزالاب رر درزأب ناك ةراتور ارزالا دودتم ملسو هيل هلا ىلص هصيمق ناكو#“ ا

ِ 
 ا

 ١ هني الدب ىلص اج رو رمل ' ىلع سال اهنعا !ةروديقشك ريب هيقرأع دقعي هريغ هياع سيل |

  21ا .٠ . ١ .٠ 3 3
 ا يف ىلص اء رو ككموي ديفعمأد يرلاوه رازالاشاذ . ,5 ايرواعساوناك اذادبب لاو |

ّ / 
 ىلد»:و هلوطل هئاد ضع ىلع .ةيلاىتأي هد ده يليا# دنر ادد يدري رازا هامسوةيس ل ايللا أ
 ا ا
 سل دوسأ ءاكا ملسو هناعملا ىص هلأ ناكو دع هدو“ الو هع 2 1 2 كرخغال ن راك وهيف :

 ١ لور اربعلاب ةعويسم# 0م منو ةيلعدقتا ىلص لذ 5و + هل داك صحت هاسكي ساه ريغ دلع ا 0
 | ةبودلا ةيحاسا اهدنع امان ناكيي ١١ 5 ًارملااهل هرم هتاح رز تويب ىلا هه لقتت تداكورع |

 ١ سو هيلع هلأ لام ناكوش مى يدل ّ ةميفدقا د فاطر لاذع ل لا !يودعر أ اماريتكا ْ

 سلي ل وهيا هنا ىلص ناك 5و ملا: نهريح باحكلا ىلع حاط لوقي وبتكلا, ىلعدمتاخ تحي
 _-كل ةرتسأي اه دسم أر نمدتوسلق راج روةماعريغ_ هم يسلب ةرأث ومتاعلا تن سن كاملا

 ٠ ىلا هم ع سو هيعمل !ىلعدل تراكو و يبسط ةراسابسوك حمصي ىتح عارذ قلت ناك اطوح

 ا !ىلع_لرقم كاس أر لعيتوددعدتا ى هر يلع علطمأ ءشوتع هنأ مر لل ايمو ايسلا

 هلولع يلهو > موا حد رم شارئىلسو هيلعملا ل اذ راك و #« تالا يف”يلع ا

 دل شرفت ةءابع ملسو ديلء شا ىلص هل ناكو ب هوو ريشوعا عارذهصرعو'هوحتوا ناعار

 ا

 ظ ناد نيقاط اهوديعالأ اقههدرو نه هلوالا تتولا نع كياثأ كا كاتو ويلعن ىلس ع انه تاقالح ا

 | مسن ريصطلا | ىطماني سو هيلعملاا لص ك اما اريعكو+ ياي مايق يمني! داك اأو وا اهيل

 ا ناكف برش وابف أضوب راك ع. ماعم وديلعملا ىل 1ص لناكو وك ءىش هقوف سأوددحو

 نومنه أدل -و هيلددنا | ىلص هياع نواح ديلا اوقلبب مل نيدلا مدالوأا *رداسري ناعلا
 كالذ نوما ميع ءاسحأو مههوجو ىلعهمما يرممخو ةيمأ وب رش ءام ةرهطملا يي اودحو اذا 3

 ةنيدأامدخ ءيجأ هسلجت ف ساج ة ٠ اذغلا لص اذا !وهيلعدأ فم ل تكد مةكررلا “|



 1 !ةواج اج ه«رو ل هقيف مهيناوأ يف كم مدي عديت سو هيلعمشا ىلص دول ايف املا اهيف معينا 1

 1 عاتب قصعباذ اذا ىلص ناك ود« عرطان .لجالل ءاملا يهدي رسغيف ةدرايلاةأ دغلاب 1

 17 اوناكف ضرالا ع ةماحن سو دي اعلا أ ىلص هل عقي اق ميفك ةكأي هتماو هقاصم قت ولت ىلاسانلا |:

 لع نواتنقيا باكر و ةمايقل اموي راسا مم .ئال ناابللط م دواجومههوجوةماخسلا ثلاس نوكلدي 1

 ١
ْ 

 ٍإ

3 
3 

١ 
 أ ةييحلا عم ترص ضف دع: وملكتي ل وهيلع هلل ىل مص هب اص ! ع ناكو#هئوضو ءامدلاغ 0

 0 هيلا مرعب نوديالو هلو هياععتا ىلص هيلا رطلا تر وقدحجيال اوناكوقارطالاو ا

 || ادح
 ا لاقات روهريظم هاقيلول ].تحأو ربص هّئاؤأ يف دحا ملا اذأ ناكو ةبيصمت تعش الو ةييذد ٍ

 أ! هغلبي نم هركيمل ودياعدللا ىلص ناكو# ريصداذه م راكان ىذوادقل ىسوم يس هّنلام هنأ
 ا

 ١ 5 ديالو ةيلعت ال 2 < مأ ثا الوديذوي نم يذ ويل اسوم لع هللا ىلع ناكو#* | اريقوتو :

5 
ْ 

 11 يلاو رشنلا يصغي اه بصعا رشبيفافاريحالا يباهما نع .قوشليتال لوقي وهات نعءوسلا |

 | موقلا نم صخعتلاق فر صم الف هءامعدا نيدامسقةرءمسقو*ردصلا ياسا اوكا جرخا نأبحا''

 اقف هقح يف اقأع + صيققت هريجأ سوف اعمل اص محسرالو لاعدما هحوأهب بدي راامةمسةدذه

 م لمتي ادح اى ارأ ذامل م -وهيلعدتا ىلص نات و+ ريس يف ايم نعيفوذلبتال ل -وهيلعهللا ىلص |

 كو .-رو قشرب هلع ارا ماجد 'ننادراثني وتدشني نكلو هلءراكمالا ىلاردايي ال قيليال

 | لا ةوهلوب ن« دوجعري نا هادا ىجن اسود اعدل ا ىلص هناهدجسلا يلام لخ د يذلا يلارعالا

 / تاعج اغأال لاقو تو ضع هلكماوب نمار عالا خر رمال ني رسعم أو تعبت وني رسم مشعباعأ :

 ! اذاوةغيطق هيلعوادوكو ءرامثسا 9 ,.ملسو هيله !ىل ام ,مةوكل ا لع هيث د5 اصلل دجاملا |

 1 7 هللا ىلص هتديه نم دعرات لح ةرقرع وديع هلا ىلصدوت اوني مه طح س 1 ومهيلع لس نايبصلا ىلعرع : 7
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 !| لكأت سباك ي رقم ارم سباانااعارابجال ؛كالج تام يحااي كاع نوه لاقت ملسوهياع
 أ «كييل هلل اقالا هبادسما - نهدح | هوعديال هنا ملسو هيلع ىلصهعشاو 5 ن..ناكو ديدقلا

 1 ملكت د 5-5 ل! سها يفاول 5-5 نام نوبحي ونودي ريأم ىلع هباح ما عبر سو هيلعهللا ىلص ناك

 ١ ناكف مراح اءاوطل هلا أ دميياقحر مهععم كد بأ ارشو اماعلم يفوأ موعم مأ اكتايندلا ما يفوأ ريع 1

 1 موركموأ ما مارح نعالا درادمأ رمال 4 دعاس ناك وعيها ساعي انيه
: 

 1 ىح اك 3 ا تفصت ًءاهآ ار اذاهاهقيسفةلورط اوودعلاب هش اعقباب ملسوهيلءمشا ىلص ناكو | 8

 يف لغخلا د داكن لك قحمل هوخم لع | ىلص تامامواهنعهثاي يفر ةشااعت لاق #هقيست ا

 اق عوكرلا .براقاذاف سلا وعد ارقي سلجي مايقلا نم سعتاذا ناكوالاجىلإللا |
 اع امدعب ل1 يي ير امايقتتذي ا«اريشك م اسوديلعدلا لس اكد مكدل

! 
: 
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 ا
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 ا
.: 
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 ا

 و
 1 هي
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 | امي :رشتو هب ر مهاجدأر رافغتسالا نم اسبييفرتكي و ةضي رفلا لبق يتلاةلفادلاك ام.مامجي و ءاشام
 | ماجا“ ةدربلا حرش ةمدقم نمابتأةنيلا رعتلامامال ا ةرابع تب 9 !ملسو هيلع هنثأ ىل طدهتمال

 ْ باوب !نم بأيلا اذه ريغ يم دقت د قود# ىلاعا هتلاوحر يرصملا يودعلا ند ييشا !ةعبلا :

 ا هفاصوا نءماسو هيلع ىلص هب رئاشبلا ىلع لقتسما لولا مسقلايفايسالو ةقباسلا باتكلا 1
 ا

 ا
 ٠ نال مل-وهيلع هّنبا ىلد هتوينةحعب نيقبلا هنم ليلقلا لق ديفي امدإ لحل هقالاخ ا وةليجلا 50

 ! الود دعب اللد هليقدحا يتايعامجلا قمتي لل سو هيلع هناا ىل يلعب تعش ا تلا "ئضاغلا فاصوالا

 هلا ىلع هعلمريغ . ىلع نيعولو ف تدم لقاء لع قافتاب نام ارسسا ىلا ناسا ي مدت نا نكمي ا

  1دق'مدقتوأ رخ 5 نم لاءرلا فاصوا م ال ارابسأ ىءاومللمانيدلا سس الا نمل سو هيلع

 ! يا ءامع ملنامإلا ءالقع ل اةغأ سو هيلعدتلا ىلص هيأ ىلدق ارطالا ىلعم ال ا ءاذع تققنا

 ىلا يلفعلا ريملاوملاعلا تيادهو لولا تتاماو للا ءايح' نم هبهسي ل اسس ناو نا كلذ
 | ةريحالوملاملااذهدارفاى ره هقع رحأت وأ همدقت نمدحا دس وريطت لص ل يانالاعوتلا

 || ماغنمم داشرلاهوادسلاو باو علا قرط نعني دئاخلا دا كلاو لالصتاو لطابلا لهاةرياكع

 ملسوهيامتا لص ءايبنال متاح تريل سرملا دي و نايالا ةداعس ماشا ر دقو اقثلامييلع ْ

 مسوهللأ ىلصو نيحلفلادب زحو ةيجانلا هترمز يانرتعو 006 قطا هيد لعفشااتاما 1

 | * نيملاعلا برهن دم اول يدلا مويىلا نيا 8 اماللسو ةاللص نيعج ا هرعت ودلا ا لعو هيلع

 3 ا - 3

 عبارلا مسقلا

 هملامر قدصودتوي هعج لكامل تاواعلا قراوش نمدت اهو دعب مقوايف

 باوبا ةءالث هيمو مدقل امريغملسو هيلعتتلا ىلص

 لوالا بالا

 ل وق هيلعمللا ىلص ل او دمي تعقو ةقر م كل اداعقرا وخ يف

 ا مطع ترا مجاب كاان تايسانملاو تاي الا نماهبى امتي امو لسو هيله ىلص هتاثو و ذبأ ادباو ا

 || نباب ريهشلا_:ريدلا سعت طفاعلل ملسو ديلعمننا ىلص بهيبحلا !ًةاموب ببككلا ةولس باك ]
 (١ ةالملا لمفا هلع ركلاديدلا يطاق لدوزعمللا لاق لاعتقال -و لاق يشع مداني دلارصأان |:

 | جاو هنأ نمد نودي سان تب َتيأَرَو عكاو ضارم اجا !مياستلاو |
 سانلاب ءاهاناد اموةكممت تئلابدا ملاياَوت أك هن كت اوك رومي ْحِبَسَف ؤ 1



 شف ا
 ٍ رسوم اعدت صادم نأ هيلول اولا نوبل معناه مخلب الهنال اهالاو امونعلا لها ليقايف |

 آ

 ا

 ١

 هتلاسرب ذكايح اودقياف ليفلا باص او ميش لمفاك ما ارخلا هتيب نعم دصل نوملاعلا بر نم لوسر |

 دهاش اواجاوز اوى دارف لئايقلا - كا اواجأوف اهنئأ ع نيديف نيسئاطاولذدو سو هيلعهللا ىلص ا

 تلزتنةفير رشلا ةروسلاد فهو هنأ ءاّقأب رشاتساف بيرقل اجل ١ ن نازاعكلذ سو هياعهلا لع يبذلا ١

 1 مس 1
 ١ كيس يفاربطلا مساقلاوب ا ج' 1 رح + همم ركلا دست اسوم لعملا ىلد يه يدا ىل 1تيمئاييقوروسلاو ا

 | تيمن ةكمف لاق فاو هكارصن ءاجاذا ليوزعم ا لوقف سابعنب |نعطسوالا همس“
 1 نيسييحعلا قو هوكااج ارض دق دنا !ءا اوكي ردللا ارق غتس اف هسفن ل و هيأ عدلا !ىلص هللا لوسرل أ

 1 اطوْرن دع شاع وهملعهقلا لص ٍ:ل1نارصنلا ةروسرعبسع# ف لئاقءركذو هانعع ساي عسا ع

 رم تر اع هيبأ نعيوكلاي ماييشلان مرااد عن , عيكو ملا ثن؛ نوراه تدح*اموي نيناق
 2. ير 2 0 352

 ا يجحعت ' ماع تدمدت اَو د 5 املأ تارنال لاقدع هلا ىضر

 نا الف انيدزنةدايذإف ا ايلاتو معجب ايد مالسإلا مُكل تيِضَرَو

 ا هللا ىلص ينل !!مجر لاكلا ةيا؟لوزن دم ود تقدص لاق ناد ةلاالا لاك ًالادعب سيلف لكأ

 د 5 0 ناكومرتف هندب يودسأر ي اع ءادص م دق موي دحوم ة دي دملا ىلا هل م نءملسو هياع

1 
 ا

11 1 

 : ١ ناخرطن؛نابلسنيرةعلاد متو !ىورخ و ردع ىدحأ همم رءاع يضر هو قوعم رغسلا ('
 ا

 ا ةعجو أدب ورفص نمدليل نير مش عو نيش ال ضرع م ملسوو هيلع أ ل + مينلان !ىاف يباع نءعير رمصبلا
 ا

 اذه ةليل يفو تبسلامويهضرم لوا لاك دوهيلا ىبس نءتماك اهي رامخ ىلا ةر أ ةديلو دنع ١
 | يفرم عب فيس عورو«روبتلال حال ريمع.أق عيقبلا ىلا ملسو هيلع أ ىلص يب بلاجرح تيسلا ||
 0 هلناىلص هلأ لوسر ينشعب لارا ودي هنا ىلا لوسرىلوهةببيو يبا ىلآ اهدنسي وتلا أ

 مم قلطناف نقبل لحال رفغتسا نا ترمايفا ةبهي ومابا اي اقف لوألا فوج نم ملسو هيلع |
 ا جيصاام معيصا ام كل نييل_ءاقملا لهلاي كيلعم السلا لاق مربظأ نيب بقوالف دمت ةلطناف :

 نءرشت ةرخ ذل ااهالوا اها رحأ ميتي ملظملا ليلا عاقك ن فلا تلبقا همم هلل كاجن ام نولمعترإرسانلا
 ةدجلا ئابيف اخ اوايندلا نك اخت اكمتيتوادقينا تلع لح ةبهيوعاب ااي لاق يلع لبق 1م ىلوالا

 ايف دل اوايندلا نأ اره افمذخت يب ماوتنن أ يباب تلق لاق ةداو يل ر ءاقل نيد وكللذ نيب تريخ

 فرصنا مث عيقيلا هال ر فغتسا لاق ةدجلاو يب رءاقل ترتحادقل ةيهيودأب !ايهظاوال لاقةنجلا ع :
 ًادحانامامالا هج رخو بص أ نيح هيف هللا هضبق يذلا هعجويف ل -وهيلءهّثلا ىلص هللا لوسر ا دبف
 تلاقلاق ةكيلميفانبانع دم دمحا -!مامالا كدسم يفوقاححسا ن ,؛انعاسييدعسميف ينرادلاو |



 ا
 بهذ 0 د" تاقفءردص عيدي تعضو سو لعل ىلم ها لوسر ضرما نعل يضرةشئاع

 ا ينقللأو لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو يفاشلا تناوبيبطلا تناسأنلا بر سابلا ا
 | يبلاجاوزا اك نا تلاقاهنع ها ي يضرةشئاءنءمصو# ىلعالا قيفرلاب ينةلسأو ىلعالا قيفزلاب
 نم امتيشم ام هلاوال يشق ةيطاف تابقافةدحأو ءانمرداغتإلاعيجو دنع لسو هيلع هللا ىلص

 نع و اهنيك نعاهسلجاٌيتنباب ابحرم لاقو بحاح آرازف موديل دل لوا لوس .رةيشم
 || هئا-1نيب نمانا ال تلقف كنت يفاذاءاهّراس ا هيزح ى ًارايفادي دش كب تكبفاهزاس ع هلامش ْ

 ا هيلا ىلص هللا لوسرم' ةالف نيكبت تنا متاتنيب نمرسلاب ملسو هيلءهللا لص هللا لوسركصخ
 هللا ىلص يفوتالخ رس لسو هيلع لص هلا لوسر لعىشمال تكامتلاق» كراس ماهتل أس سو
 | تلاق ينتربخاف عنف نآلا اما تلاقينتريخ الا ملا نم كيلعيملاه كيلء تمزع تلق سو هيلع
 ١ لك ناآرقلاب هضراعي ناكمالسلا هيلعلي ربج نا ينريحأ هداف لوال اسال ايف ينوراس نيحاما

 يربصأو هللا يقناف برقا دقالا لجالا ىرادل 'ذنيترع ماعلادب ييضراعدق هناو لاقةرم ةدس

 لاقف ةيناتلايف راس يعرج ى ًارالفتي اريذلا يتاكب تيكبف تاق كل كالانافلسلا متيفاف

 ىف يف يمرادلا جرخاو#ةمالاءذه» ءاساةديسو | نينمأملا ءاسةديسيفوكتنانيض ةرتال ا ةمافاي

 ا نمتلزامدضو يف لاقوسو هيلع !ىلع ضرم الدنا هنعدلا يضرةريرعيللان تدك تسمم

 جن موي ةيدوملا امتعم يتلاةاشلا نمدتلك ا ينعي ىرهبا عاطقا نول فيفربيخج تلك ايتلاةلكالا
 : هلأب فلحا نالز ةهدعهما يضر دوعسم نب هللا فبع ن عدو ءيدحا مامالا جرخاو هرب

 هللا ناب كلؤوت دحاو فلحا نأ نم*يلا بحا التف لتق ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نا اعسن
 ا مامالا ىورو# د دنسم يف ةياش نب بوقعي وتاقبطلا يق دم سنباو اورو اديهشهلعجواين مدخلا

 أ دعسنب لهس نع مزاح يبا نعت اقث هتاوروريبكلا ينيفا اربطلاو تاقيطلا يف دعس نب اودمحأ

 ا لاق هضرميف نأك الف ةشئاعدنع اهمضورينانوةعب سلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ددع تناك ل اق

 قتحديام ةشئاع لغشو سو هيلعهللا ىلص هللا ل وسر ىلع يما ع ”يلع ىلا به بهذلاب قعباةشئاعاي

 ٍإ 1 5 قدصتف يلع ىلا هب تشعبف هبا ةشن اع لغشي وهبلع ىمغي كاد لك تارم تالثكلذ لاق

 نمد اوما ىلاةشئاع تلسر أوتوملاديدح يفنيدتالا ةليل ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىسما

 هللا لص هللا__كوسر ناف نعمل! كتبكعنمانحاب م ينال يرطق اال تلاقفاهحايصم ءاسنلا
 ةليل تناك ١مل تلافة كاع نعت اقيطلا يف ده«نبا جرخو*«توملا دي دح يف ىسمأ ملسوهيلع

 مجول نسما يقويص ال5 أ ارماالو لجر ىو مافن دلسو هيلعما ىلصدنثا لوسر تاب نينثالا :

 ربكك سانلاب ىلصي ركب ينال لق لاقفحبصلابهنذ اوي نذأوملاهاناف لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 2 ا وص م



 فففخ ل
 | هقلانا لاقف نواصي سانلاى رف رتسلا لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ف ثكف هتالصاركب وبا

 | ىلطو سابعلا ثري لضنلا ىلع اكوتي جرف: اقيم نيدثالاا موي حميص و ةالصلا يف ينيعةرق لعج
 ' ىرخالا يق مايق ثوحبملا نم دجس ركب يلا عم سانلا دج سدقو دجتسملا لخد ىتحهمالغ ناب وث
 أ[ لسو هيلعمللا ىلص يبنلاذافركب وب ارخ ًاتسافركب يلا ددعماق ىتح ءاج هب اوحرف ساما ءارازف
 أ هنكر ىلع ئاقركب وب او سل اجرإسو هيلع هللا ىلص هللا وسر! ءيجافصق ءالصم يف همدقف هديب
 .| هللا ىلص ىلع ملسالفدهشتي سلج منيت دبس دجسةرولاركب وبا ىضق الف نارقلا أرقي رسيالا
 نع ةباحصلا لئاصف هياتكيف ناهلس نب ةمغيخ هجرخو + فرصنا ٌمةرختال اةعكرلا سو هيلع
 جيملاة الص سانلاب يلصي ناركباب لسوهيلع هلا ىلص هللا لوسر ما ظفلباهتعهملا يضرةشئاع
 ىلصاذا تقتليال ركب وبا ناك كف وفصلاهل جرغت جرفت ةفخ لسو هيل ءهّنلا ىلص هللا لوسردجو م
 ىلا رخأتف لو هيلعهلا !ىلص هلل' لوسرال !ناكملا كلذ نمم دقتيال هنا فرع هئارونه معمالف
 "| ةالصلاّتتنافركي يلا بنج ىلادمقو هناكم ىلاملسو هيلع ها ىلص هللا بلوسرمدقثو فصلا
 ماق غرف |/فركب يباب نودتقي سادلاودب يدعقي ركب وباوىلعي لو هيلعملا ىلص هللا لوسر لج
 ا هللادنعام الل معاهقأ لوسر ةمع ةيفصاي ودمت تدب ةمعادأي لاقف نتفلا عر ذحي هرج بنجم لا

 !' هللالوسراي ركب وبا لاقف دجسملا ماجر اخ هتوص ععس ىتحائيش هللا نماكنع ينال يفاف للعت
 .أ ركب يبال ملسو هيلعهّهأ ىلص هلا لوسر نذاف ةجراخ تنب مويان هواح اص مويلا تكيس دق كنا
 نع مو#ملسو هيلعهللا ىلص هلوسر مدنا ضبق ىتحمويلا كلذ نم راهنلا ف صتنا اف لاقهلها قاف
 ؛أ يفد يتيي يف فوت لسو هيلع هما ىلص هلا لوسر نأ ”يلعهثا عن نم نا تلاقاهت!اهنعهق ا يضر ة شن اع
 يعت نما ديع” لع ل خد هتوم دنع هقي رو يقي دنيب مجمسا ناوي رخو يرحمس نيب ديمو

 بحيدتا تفرعو هيلا راني هعب أرق لسو هيلعدللا ىلص هلئا لوس دمام اناو كاوسد ديب واهامأ

 | هسأأرب راشاف كلل هنيلا تلقف هيلعدتشاف هتلوادتف عتناهسأرب راشاف كل هذخأ ؟تلقف كاوسلا
 || لوقيو ههجوامهبسسميف ءاملا يفهيدي لخدي لم ءاماهيف ةوكر هي دي نيب ومترماف هتنيلف متنا
 | هدي تلامو ضبق ىتح ىلعالا قيفرلا يف لوقي لعجم دي بصن مثتاركس تولل نا هلال هلال
 || ملسو هيلع هلل | لص هللا لوسر تسهم ةشئاعشي دح هنمو ةياهنلا يفروثالا نب ا لاق)لسو هيلع هنأ ىلص
 '| دنعامراتخافمثا دنعا«نيب وايثدلايف ءاقبلا نيب ريخ هن'كلذوىلعال قيفرلا لب هتوم دنع لوقت
 "| ىنعم لييقو نييلع ىلعا نونكسي نيذلا ءايبنالاا ةعامج قيفرلا ىلعال' قيفرلاب ينقح ا واضر! لاقو هل
 | صعافىنعج ل يعف ويف ةفأرلاو قفرلا نسم دايعي قفر هللا لاقي ى لاعت هلئاب يا ىلعالا قيفرلاب ينتحل

 || دمم نيرفعج نعانوثدح لاقةرعضوب'ضايعنب سن اان أبنا تاقبطلا يت دعس ني لاق +( ها ا



 يي ممل ع يع وال طوس سيصل 0 ل يو ص هج مص يم عسسل

 00 ناد! ايلاقف لب رج هيلا لزن ثالث ميسو هيلع ىلص هنا لو بر لجان يقبال.لاقديب نع
 بل رقي كنمدب لدا وداع شلل اسي كب ةصادو كلل ذقت د كلام ارك اك يلا يناسرأ لجوزع هلا
 طيحيفاتلا مويلا ناك الداب ؛ وركم لي ربجاي دج اواّمومش »لي رججاي يدجا !لاقك دق فيك
 أ( وهاعشلل آيا كب ةصاخو كال اليص وكلام ارك كيلا ىاسرا هللا ناد حأاي لاق: لي ربج ديلا

 ا ناك النابو 0ك لي ردجاي ىف دج اوأ هر غلب حا ىل دج ا لانك دق لك لوقي كنمدي لعأ ٍ

 ١ را نكسب ليعايساهل لاقي كلم دعم لزنو توا !كالهدع:طيدو لب رج هيلا لرن تلاقثامويلا ||
 مهم سبأ كال ءناا ني ءبس ىلحضرالا تن 5 د ٠«ضرال اىلاذ اد 5 املا لادمعيإ 1

 ١ كال ارك اكل ين ٠ براهما يراد. ايلاقل لي جمب مق فكل «فلا وعبد ىلعالا الم

 5 ريجاو يفدجأ لاف كدغفنك كتاللوق كدمدب لع اوهاعشلال كبت همم اوكا ايضنتو

 كثاعاده د.-أ اي ل 5 ؛ ربج يتعب ل ااقح تول ثتاأءنذ امرا مان ورك«لب ريجاي يؤدج اوامودغم 1

 ّ لاقم ك دعي وجد ىلع هنذ االول 2 ٍ,قنأك يعد ١ ىلع نذ 1 بالو كاياعنذ انسي توما

 !ايدشا لوسراب لا لاقل 3 يلع ثلا الور دين قود ترا. كالم لح دق هل 8
 اه م .٠ د خأإا

 ناواس ميقك سعت ضيقا نا يارب !نايقرع ن1 لك يف كاعيطا نأ يقر ماوكيلا ىل سرا ىلا هت هلثأ 8

 يئترءاأم لك يدل امأر ات رءاك الذ لات توك اامأي رو لانا عكر ”اهكرتانا ينترعا -1 1

 لاقدب ترو ١ اك تركع "أي ضع 55 لاقش كازا قاتتادق لحور عشانا دحأ 3 لي ربح لاقف

 قرتن اددلانءينحاح تنك أ صضرالا هدو 1 لا لوسرأي كيرا اعمال "الا لي ريج ||

 اما
 مال! صصش ان دريالو سلأو تر علان 0 ةكيرسحا تاج وديا قصت لوسد ا

: 0 
 *كروج أ نوف أمن أَو تملأ ةقئاَذ سن لو دتكر وديا 5 -روتديلا لها ايوكيلع ١

 اوقتن هللا ٠ تامام لك نم كردون أهلك نما و ةياعع هلك نم“ انعدم يامي مَ أ

 ' 0 يبلأ هو رخو» ةتاكرب و وللا دج روك !ءماللاداو باوتلاعر -نءباصال ا اعأ اودراقدايأل

 , ذه يلءن ب 1 نع يتم نمل اك دحلاةيثراحلا نايا .نيدحاو' دبع قي رط نيلئالدلا
 كالو ارا دق دانعءائاد ثيدطلا اذهداد ماع ناكاقل ىلا قا عادقدلان اهلوق لاقو دوت“ |!

 | يف رج ًالاركب وبا هجر خوه كي ماركو كتب رةيفةداب زك داع. ىلا كاين د هك دري نابكللذو |

 '| يلع نع هيبا نع يلع نب ن لسا نب ن سلا نع ناهلس نب دحاولا دبع قي رط نه ةعب رشلا باتكا
 ركذو لبرج هيلعاعب .كمايأةث العب سو هيلعهللا ىلص يبتلاةافو لبق ناك الاقل !اطعيجلا نب

 | الجب نأ هيبأ نع“ نبرفعج ىلا يدرج آلا قيرط نماضيا يق يبل هج سوه دلو اب ثيدمحلا 1



1_0 8# 
 و 2 ا ممل

 ىلباولاق سو هيلع ىلم هللا لوسر نعمت دحا الا لاقف نوسؤسا نب ىلع هيب ا ىلع اولخ د شرق نم
 وهو ثيدط ارك ذولي ريجماتا ميسو هيلءهلنا ىلد هنا لوسر ضرمامللاق مساقلا ىلا ن ءانندخ

 (١ اذه نمنوردتلهلاقندرح . 1و ىلع نعهيبأ ن نعد نإ رفعج نعد ءس نبال تاقيطلايف ||

 ربك نفيس ىورز ماا ادام تأأاتو ؛اةالأاوأ 000 زعتلاب هتوصاومعم يذلا ينعي

 ا اى
ن سا “انمل اجردجونم غاب لآ ةكالأم لا امعل كلي كس نه حومنلا يف

 هلأ !ىلصدما لوسر يلع

 ؛ متنسل ااوفك :5سانلا ايا لاق هتووب ذك هئافرم كاما ةدجولا نءراواد ا ىلا اوراص يتحمل دو هيلع ا

 ١ ايدول جور عدي نكلو تعب لسو هيلع هقاىلص يبنلاناقولسو هيلع ا ىلص لا يبن نع ا

 اذه .ىفي ب هنولعال ا قوت !لدديلعالا !ىلصىب 0 نارك ليادحا عع عمار هنأ وكت أو اوهوىسومدعأو ١

 ركب لاح للغه يف نيطسملا ندا نكي دعقأ هنا *ىلد !هاواالكو قطي لف تببهنافناقعاماو |

 سابعلا ءاجو 00 وعرب !سانلان اكناودادلاوقموتلا لعامل د3 ناف سايعلاو ِ
 ١ ىلا مها 5ك باتلا يدم 5 ركبوبأ ءاح قح ىل ١ نم دع اهل ىشأ ا1ةهمالكوم وحش لكتفمابق 1

 دولا يلأ نعم ط نءأ قيراط نءلئال دلا يف يقيم جارحو >ه«ااك اع أوقر هب هلوق

 0 لوقيو تام دق لاق نم اهقلاو ىل تقلا دعوي وساتلاب بلع باطلا نيو م ماقولاقةو رع نع

 او عب سكن رك مر م و عطعقو لق م !اةدقوأ  هتيشغيف لو هيلعهللا لس هلا لوسر نا ِن

 رم تسلا لوو الإ دسم امو ارقي دس 1 رجس رم يف مق موخن ءمانإ ممالا |

 | نب هدأ

 نلف هيقع لع بلشت نو" مكي لع 36 ًالمقو [أتاَمْناَفَأ السدو هلبق :

0 1١ 

 ال نوح دوو ركيسالدت دعس يف سانا ؟ اعلاف ا!يزج.ت هما واش د ا

 ,| نم دبع نم كت دحا دنع له سانل اهملاي لاقف سآنلا ىلع بلاطملا دبع نن سابعوس رقع ن وعم |[
 لاق ال لاق ] معن م رمعأي ك دنع لهلاقال اواقاث دهن 0 مسمدمت لس لا لودب :

 | هتافو يئهيلادديعديعب لو هيلعللا ىلد يبالا ىلع دهشيلال ادحا نا سادلا  ميادهشاسابعلا |
 نم ركب وبا لبقاو لاق ٍتوملا ملسو هيلعمنثا ىلص هلا لو سر قا 5 وحلا هلال يذلا هاو 1

 | ةشئاع هعببا تيب يفنذ أتسافاني حاب وركملبقا مدعم باب لرن تح هتباد ىلع حملا |
 نردشت هلوح ةوسنلاو شا ارفلا ىلع فوت دق ىلسو هيلع هللا ىلصدللا لوسرولخدوهل تنذاف |

 هيلعىش مسوهيلعملا ىلص هللا لوسر نعفشكفةكاعنم ناك امالا نرتتساو نيهوجو |

 ١ يذلاوإسو هيلع ىلع هللا لوسر يفوت يشب باطلا نبا لوقيام سبل لوقي وكب ودلبقي ١
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 قع ا
 جرخ مث بوقلاب ماشغ مئاتيم كبيطاوايح كبيطا امهْنلا_بلوسراي كيلعهللاةجر مدي هسقت |
 أ هيلا البقم ركباباع رنوح رم سلجو ديلا قا وح سأتلا باقر أطوتي دجتملا ىلا امير |
 ١ نالاتودهشتلانمهلعاع ركب وبادهشتفاو لق سانلا ى دانت ربتملا بناجملا ركبوب | ماقف |:
 وهو فنا ىلا كامنو كربلا د ديب ”يحوهو هسقت لا ملسو ةياعهللا ىلص كبف من ىلاعتهلا |

 نيرك أشلا هلوق ىلالوسرالا دفعا امو ىلاعتو كرات هذا لاق ىلاعتهننا الا دحا قيال ىتح تملا |
 رعمشا لاقل انومويلا لبق تلزن أي الا هذه نات 9 رلعاممللاو 2 , ارقلايفةي الا هذه رمح لاقف 1

 ْ ىلاعتو كرات هللا لا 39 توتي مخ و 58 كياوسم هيلعهننا ىلص دم لجو ا

 <” عد 35 ع

 | نم ىلا لاقو نوعجرت هَلاَو مكملاذ هج وألا تلاه يش يش لك

 سفن ىلاعت لاقو مار كلو للف أ وذ كبَر ُهَجَو 0 1 ْ

 || هللانيدماقا ىحماقباوهلسو هيل ءهثاىلص ادمترم“ ىلاعتو كرابت هما نا اة 2 تملأ ةَقئاَذ
 ا( هللاناف هبر هلغأ ناك ن مكتلاذ للعمل! ءاقوت حملا لييسيف دهاجو هلا ةلاسر غل. ودنا يحارب او

 ! مكي ديو تعاو سالااهيا هللااوقثاف هلا تامدقت اه اهلزني وادهشد عب ناك مو توهعال يح
 ا باعك ناو هدد هعو درست نهر فانك! نا !ن اوةماتهعا ةلكن اورئاقهنلانب : د ناف كي ىلع اوئكوتو

 أ هما رحو هللا لالخ هيقو مل وهاد ىلا دمت هللا ىظجفي و ءاقشناو رودلا ودواقرهظ نيبهنلا |
 | نم ندحاجلو دعب اهانعشو ام ةلراماهثا فويس نا هل قلح نم اهياع اج نم يلابنال هلاو
 | هعم فرصتا ٌمهسقت ىلع الا دا نيغيي دال و هياعمشل لسنا لور مما دماج اك تنلاخ
 !! هعضدودياع5 ١ ااصلاو هعيفكتو دل ءيقتيدعلا ركذو ل -ويلعمللا ىلد هللال وسر ىلانورجايملا

 0 سو دلع ىلص يب“ ك1توهيفاوكش املاواقهخويشم .عيدقاولا ذولاق #5« وديل عا ىلص ١

 | مقردتويقوت دق تلاقف ميسو هيلدا صولا لو سر يفتك نيب اهدي سيم“ تنبءامسا عضو |

 أ( نم هننسيف هجامنبا جرخو#* مل سو ديلع هللا ىلع دقو ؛فرعي دلا اذ فدم يمك نيب ن نه عاقلا ا

 ا لخا دلا نمدانم مادا سو هيلع هللا ىلص يب كا لسغياءذحا ا لاق دمبأ ع نع ةدربلا ثيدح 1

 ْ هحف”واىريغوة ثأاعو سابع نع دهاشهلوهصييق سو هيلعدقلا ىلص هللا لوسر نعاوعزنتال ْ

 | لاق يتلا ثراخا نب يحارب نب دقت نم ىسوه .يتأدح ي دقاولا لاقو#نيخرشلا طرش ىلع عادا ْ
 لغد ةري رم ىلع عضوو سو هيلءهقا ىلع لوسر نفك ام اهيف يبا لزجة فرحت يفاذه تدجو ْ

 اهلعل تتريرجاوملا ن اهملا نء رقت اهعنو هتاكويو هلا ة 3 :رويبلا اهم باشي مال اللا الاقف رمتو ب با

/ 



 دحأ هيلع مهموي الافوفص أوفصو رمعو ىب وب 15 ارليسف تيبلا مسي امردق راصنالاو
 امغليدق كما دهشنان امهللاهللالوس رايها كايح لوالا فصلا يف اهو رمعو ركب وبا لاقف
 الءدحو هللاب مو اًودتالك تتو نيد هللا زعا ىتح هللا ليس يف دهاجوةمالا حصنو هيلا لزنا

 انب هقرعتوانفرعي ىتح هني و اننيي د عجاودعمل ازنا يذلا لوقلا عيتي نما ايانطعجاف هل كي رش
 نيمآ سانلالوةيفادب !انمهب يرتشت ث:الوال دب ناجالاب يختبنالامحر اف ور نيعم رملاب ناك هئاف
 هكيسدع -نباءاور نايبصلام ءاسنلاّلاجرف هيلع ىلص ىتح نورخن [لخدي ونوجرخم م نيمآ
 *«ي دقاولا نع ملاص ندمت نع ءاز ازملا باتنك يفاين هلا يبل نياوا ذك ي دقااولان نع تاقيطلا

 ىلس هلا لو درعا ممل كلو لاق ماما ريخب سو ديلا ىلص يبل ىلع ةالصلا يفيذاشلا لاقو

 يف قييبلا» اوردحا هيلعةالصلايف ةمامالا ىلوتيال نا ىلعمهسفانتو يماووه يباب لسو هيلعهنلا أ

 نامهنمدحاو لك داراف ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسري دهعلارخت 1ناكهنا ليقو ىربكلا ننسلا

 نع ىسومني سا جرتساو* هريثلاع .اتابيف نوكي. نانودهباصتخم هيلع ةالصلاب ةكربلاذخأي
 ناك يح هنف دن لئاق لاق سو هيلع مقا لصهثلا لوسر نف ديف اورمتئا اممهثأ ةرفغىلوم رمع
 عيقبلا يس هنفدن خب [لاقو ديعياتتو هلع ناهللاذامم قيدصلا ركب وب ألاقف هماقم يق ىلعي

 ل وهيل هلا لس هللا لوسر ربق جرخين ا هركدلا اركب وبأ اقف نيرجاهملا نم هداوخا نفد ثيح
 مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر قح قوفهللا قحو قح يلعن سادلا نم ذئاعديؤر حيف عيقبللا ىلا

 لاقع رئاقهلاولاق سو هيلع هلا ىلص هللا لوسد ,ربقأ:ر فش | هان ”رفخأ ناو هللا تح انسيضءانرجأناف ||
 هحور ضيق تريح نفدالا طقايبي هللا ضيفاملوقي وهومل و هيلع ىلص هللا لوسبر تمعم

 هلحاو لضفلاو سايعلاو ”ىلعمل محا مما طخ شارفلا لوح اوطخ م عدقمو اضرهنثاو تنافاولاق |

 ناكو قاما نبا لاق دعس نب هاربا لاقو# شارفلا ناك ث يح نورفحي رفخلا يق موقلا عقوو || ا

 نبمققو سابعلا نب لضفلاو يلاطي أ نب "ىلع و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربق يفاولزن نيذلا ٍْ
 ةدرب يلأ نع _لئاسلا يفيقهمرلا جرخو*لسو هيلع هنثأ ىلص هلا ل اوسرىلومنا ارقشو سابعلا ا

 لا ايصننيللا هيلع يصنو ادخل دما ًاوةلبقلا لبق نم ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لخدللاق هبي !نع

 جرخأو ٠ اددعت اعل عسن يلاقي ونبللاه دخل يف لو هيلءدقتا ىلص هياعىبب هنا يتغلب ديقييبلا ١

 هنا راتلا نا فس نع شايع نع ركب يلب نع <و هريش نماوحن هربق عفر هنا دازوملثم نايح نبأ
 نا نكمي يقهببلا لاقاحطسم لمج هنا ىورواتسم لسو هيلدا ىلص يبنلا ريق ى ؟ندنادثدحأإ

 ةياورميصصت ىلا ننسلا يف بهذو ةوبنلا لئال ديف هلاق ٠ ءاحطيلا ىلع مسواحطسم لعج هنا لاقي

 | يناببق عش .رلاق هلا ديعنيرياح نعل ئالدلايف يقدسبلا جرخو*حيطستلايف دمسنيمسالا | مقا
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 هللا ىلص يذلا فوتو* ا 5058 رفغي نأ وجرال يلا ركب وبادل لاقف |

 ١ هللأ ىل - يب لا _:ىئدامل هنأ ينعلب ةعب رشلا ب ات 5 يق يترج ل !نيسكل اندر وم !لاقو

 0 لوقن تأ أودرإق ىلع تاقوف اهنعهللا يدر ةمطاوت ءاج ل -وهيلع ا

 ا موك داؤقلا يثو كللعء انسا مومر عومدلل يدع ىسعأ

 موعذم هتاف كيلع الا اهلك نطاوملا يف نسحي ريملاو

 مودي ة”يتلقأ ءكيلا يراك هنآول كيلء ينرح يف بتعال
 1 انعدعأ يةرروشأ ةمسوددعب تناهج - لو هيلدا ىلع يب ءكادعي دكحاض تيؤرامو |

 لاش ليلا ىلع“ .أ'لوسر نفد دهشاييا ارعا ناكوريو ||

 6 وع
 0ك 2093000010

 ١ فيرشلا هس أر لبق ٠ ادب ةب رقب حاب رنب ل الب ءاملأ شير ءاملاشيريذلا ناكواشر ءاملا لو هيلع هنا ىلص
1 

| 
 رادجلا نمرودي نأ ىلعر دقي لرا دجلا ىلا ءاملاب برس متدياجر ىلا صحتنا ىتح نمويالا هتشنم

 تءاج ملم وهيل عهللا ىلص هللا بل"وسر ريق شرامل لاق هدعدللا ىب ةر باطما نب يلع نع ءاج

 لوقت تاشنا او تحبو اهيع لج هتيضوفودقلا بانت نم ةضيق تدخاق اهنعهللا يضر ةمطافخ

 الاوغناءزلا ىدع < مس يشعل ن دحأ ةبرت مش نم ىلع اذام

 قب ال ندع مايالا لع تديص اهنا يبئاحم لع تدص

 ا ابهذ ايْلُمىوحلا ةَولألا نم ١ طنس يف هللا لوسر متفد اله
 اب رم هللا اود تعط 0 در ملويكدلا كلا نمىرخت يقوا
 ابأ تويسي ام اذا هلالا ايءركاآو اهاقئا ةيربلا ريخ

 ا هّليأ ىل د هتادو تاكو «دريغو يرا كلا دس" وروه#!لوقوعوة مس نيدس تالت نياودو سو دياع

 لاقو اح داادتتأ نيح نضال امويةر يطا نهةرشع ىدحاة:ملوالا عد ررمت يف ملسو هياع

 ىورولوالا عد رربش نة ةرمع يتدلق ةاح“١ نبا لاق رابننا هش عدي نأ لبقى رءازوالا

 أ ناعءنبنأ حوبا لاق قاحدي مزجو ءالعل ارو. جو يدقاولاو سواط وريب رأ نب ةورعنعاضيا
 نءو*# يبح ذلاو ىووخاو حااصل دلانباو يزرحلا نيامهتحقع دأ > هح#و ىلإ واقالاتيثا اذهو

 نبليعاوسأ ىذاقا ه هرخأ اءدرحاطلا هسب رتب ةق'تملا ردايلا سو هيلممللا ىلدهتاماركت

 انكاترا يد هندقيارأ اد نءمل ا و هياع لا ىلء يب لا ال هل !ىلفف هن انك يف قاعسا

 :| ماطي رجث نءام بكل اقف سو هياعمشا ىلص هللا لو سراورك دقاهتعدش اى ةردشأ اع ىلع لد
 | نرهاصي ومرت جاب نوب رمي م !وديلع لا ىلع يباربتب نوني اكن الحلا ع نمانلا نوميسلزنالا

 | فب :رشلاربقلاب اوني و -انلا نوعي هلع هواوجرع ءاوسا ١ اذاى قمل هياعشا ىل < يبالا يلع |



 اع

 راهتلابافلا نوعيسو ليللاب الا نوعبس ملسوهيلعهلنا ىل ام يبنلا ىلع نولصو مما نوب رمغي |

 باتك يف كرا ملانباءاورو هنوفزي دكت الالا نماعلا نيعب سيف جرخ ضرالا!هنع تقشنا ا ذاىتح

 1 نب سن !نعراج دنبكالا٠ قي رط نمداقي مرامابنمولاق «ةيلحلا !هباعك يف معنويا وموت دهزلا |
 ,| ثالث مل ريخ يتاعوو تأ رد تالت كل ريخ يق ايح احا هياععتلا ىلص هللا ل راق لاف كلام ١

 ا جاريخ يتاح لاقاذم نوكيابميك ياو تنا ىلاد تاطن-أنب ردع لاق موقلا تكسف تارم ا
 لكيك اغا يلع ضرعت مل ريح قو و باع مرحي موكل ليام كريساف ءامسلا ن٠ يجسولا "يلع لني |

 88 تيهوتسا بنذ نم ن امو هيلع لجو زع هللا ثدي ناسح نع. راكاو سي ا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلعةالسلا باتكف ما ءالانب ركب ونام رحمان عبرت ْ
 لاق ةريخ أ ! نا ريع انأبا مع 2ن يعن ايدج يريبرل ادحأا ىبا قيرط

 هللا لودر يللاق لاق سوداء هللا ىلص هنا لوسر هنت دحاشي دح كن حا الارساي نب رامل
 || وهف قئالكلا عامسا اكمل ن. اكلم ىطعا لجو رع هلا يرا مشو ةيلع هلا ىلع ٍ
 كتحأ اي_لاقالا ةالص 0 لع يمان نم دحا سيد ةعاسلا موق ىح يررق ىلع اق |

 "يلد ىلع نم هنأ برلايل نمتو ادكو اذكن كيلع ىلع ديا مساوهعساب نالف نب نالق |
 10 ايشع هيلع هبا ىلصة الح |

 ريبكلا هني رات يف يراخملا هركذو لاعالا باوتهباعك يف ت0 باو هيب *يينارءاعلاو :

 تيأرأ هللالوسباب ١ اولاق لاق يلعن ن ا٠نسللان 'رعيفار طلا ىورو# ير يوب رلا دس أ يلا ن نعاملعم |[:
00 9 5 ١ 

 | اونما نيذلا اهي اي 4 ع نواصي هعكمد دامو هللا نإ لجورعممالوق |

 امبهيدتسيف رارلاويفاي وللا هج رسآو لجو رعدللا هد

 متربخا امهتعيفوت' كارو رسكملاو ءانهنالاتف امين اوملسو هل 1اس ا
 لاقوك ال هللا رغ ناكلملا كا ذلاقالا لنيل 1 يقسم لح ر دنع ك قال نيكلم يب لكو ثا نا |
 : لاعالاباو هباعكف فاو مالا عش مشلاوبا رج دو نيم !نيكلملا كني دئاب اوج همكم ال مومشلا |
 لوسر لاقلاق هنعشا قير ةريرع ىلا نعمل سو هيلع ىلع ىلا ىلع الا ىلا باوب يف |

 ٠ نام هتلعأ ديعب نم"يلع ىلص ن هو هتمع“ يربق دنع“”يلد ىلع نم مل سوه: ءهقاىلم ا
 !| مويهناف ةعبجلا موي يلعدالصلا اورثكآ موديلعملا لص ها لوسر ل لاق ءادردلا يأن

 ٠ كتافو دعب و اناقتك ى هتوص ارا ا "يلع يعي دبع نم م سد 1210000 ا

 داسجا لكأت دبا ضرال ا ىلع مرحلجوز بع هيل ١ لما يانودعي ولو ا
 : مامالا جرخو# ءايبنالا

 : هللثا مسوديلء ها لص هثالو داق لاق هنعهلثأ ىةردوعسمنءأ هلا ديع نع هريغودا |



 611 و

 لاق ميم نب نايلس نعايندلا يل نبا ىورو# السلا يت قم ةءانعفوخلاي نيحايسةكن الم ىلامت |

 ا ل كوت اي نينلا١ال رههنثا لوسراي تلقف مونلا يف سو هيلع هللا لص ى كاتي 01

 ينطقرادلا هجرخسأ امني رشلاربقلا صئاصخ نمو*مبيلءدرا ومعت لاق مه الس هقفت اكيلع

 || هل تيجو يربقر اذنم سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر لاق لات هنعهللا ىضررمع نب ا نعهنتس يف

 ٍْ يسدقملا ءايضلاوريبكلا همجح +* يف يف ارب لاو هحمرمح# ىف نكسلاا نب يتوب هودتن هجرخو ىتع افش

 ا ككل يطقرا دلا ىورو# هد مصسب رعشم ا ذعو ني صعأا ىف , سبل ا*ةرانخملا تي داحال ا يف

 ْ رازف جنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقل اقام هنع هنا بش ررمع نبا نعىرخأ قيرط

 1 هذهءاسل ةديس عا اميف فيرشااوبقلا رانزهلوا او+ىتايح ييفر ازاع أكف يتافود ب يربق
 | ةفيق تذخاو هتءاح ملسو هيلع هللا ىلص يبالا سمرأمل هنافاهتع هللا ى ضر ءارهرل! ةمطاف ةمالا

 | عدجا ةبرت مشن م ىلع اذام * تدشناو تكب وأ هنيع ىلع هتعضوف في رشلار#ل! بارت نم
 (١ لاقت هنعمما ٍىذر قيدصلا ركبوي امو هيلعهليأ | ىلع هاتر نمو :ةريقباسلا نيعيبلا

 ديسلا ىلع ءاكلا ؟قحَو ىعأست الو ب تميعاي

 دنملاو ةببرضلا ضحممو ت امركسملاو لئامنلا يذ ىلع

: 

 نابع بسبب هس دب بيعت يسوي ا( تانفتتت ين: بينج جنو سا يسب عج جست مت تس مست يتسع ادت جمس تجسس تت سي متت ماج جيس اتم نسب

 همع نبا هلاق اممو أ

 اليل ١ دنع فدتخ ريخ لع

 ايلا "يلو كيلملا ىلهق

 دهللا كيس بيغي ىسمأ <

 دعا لع داللبلا برو د

 دهشملاو لعاحملا تس زو بييملا كايت ةمانالا تفكفا

 ىدتهملا عم اعميمح اكو  انط ا١' تاملا تياف

 ةنع 2 ىخشر بلطملا ديع لإ تراحلا نا نايقس وبأ

 لوزي ال يلذ تابو تقرا
 اميف كاذو ءاكبلا يندمسأو
 تلجو انتييصم تملظع دقف

 اهيف 120ريعا نع ساتلا لافف

 سلا نأك

 انيلع ةيزرم كالتل ؟قعو

 ميا 535
 م هودقك ذأ

 ايهارع ايم انضرا حيصتو

 ايف ليزتتلاو أ اندتق

 هيلع كلاس ١ أم ىحا كاذو

 لوط هيف ةبيصملا ىخا ليلو
 ليلق هب يروملسملابيصا
 لوسرلا ضبق دق ليق ةيشع
 ليوح مم سيلا س انلا ناك

 لع مهءزاح باي رضأ

 بلوةملا اذ ريطت ال قحو

 ليق اهبناوج انب داححت
 ليريج ودغيو هبا حمري

 ليس تركو لك انلا 0 سو



 ىخر تباث نب ناس هلاق امموأإ

 اثزر دقو يبلاب انيصأ

 اع كشلا واي تراك ين

 الالض ىثخم الف انيدهو

 اع بيغلا ريظي انربخي
 ايح سانلا يف هلثم رت ملف

 ردع كاذف تعزج نأ مطافأ

 ءازعلاب يذوعف

 يك الو كيبأ فيس يلوقف

 ربق لك ديس كيا ربقف
 ميحر بر رم هللا ةالص

 هيف نأف

 هنع هللأ

 اهنأك مانت ال كنتيع لاي ام
 ايوأث مسيصأ ي كيملا ىلع أءزج

 مهلسنو يبلا رامثأ تع

 ينحل ين برتلا كيقي
 مهيب ةعيدملا يدك دعب ميقا 1

 ىنح

 هتافو تدهش نم يعاو يلاي
 !دلبتم هتافو دعب تالظو

 الجاع انيف هللا سعا لح وأ

 1 بييط يقاتف أدتعاس موقتف

 اهركب كراجلا ةنم 8 ب
 ابلك ةيربلا ىلع ءاضا ارون

 انينو امم انعجاف بر اي
 انل اهيتك اف سودرفلاةنجيف

 تو تيقب أم مما هللاو
 هب ىدمو ال هادها هاف

 هشرعب ف نمو هلال! ىلص

000 
 ليقث اهلمحمف اسييصم
 لوقي امو هيلا ىسوب اع
 ليلد انت _لوسرلاو انِلع

 لوحي الو 2روخي الف نوكيا
 ليدع قوما سر“ هل سيو
 ليبسلا ويف يعزي ١ ثراو

 ليزملا لضفلاو هللا باوث

 ليق كيبا لعتب ىرحي لهو

 تلوسرلا ناتلا ديس ةيقو
 بتلوزت الو لوح ال هيلع

 دمرالا ليكي اهيقأع تلك

 دعيت ال ىمحلا 'ىطو نه ريخاي
 دهسملا هاوس يف بيلا دعب
 دقرغلا عيقب يف كالبق تييغ

 دلوا ل ينتيل يسن فيل اي
 ىدتيملا يلا نيدث الأ موي يف

 دوسالا < مس حمص ىنيلاي

 دع يلوا ةحور كيس انوي نه

 ديلا 3 رك هبي رض اممم

 دمعسالا دعس ةئصو# هثدلو

 ىدعيي كرابملا روتلل لهو نم

 دسللا نويع يب ةنج ليس

 دداؤسلاو العلا اذو لالا اذاي

 ىلع تيك الا
 دهشم ةعاس لك يس هراصتأ

 دمحا كرابملا ىلع كروم اسصلاو



 0 قفل ل

 انءاجر تنك ها لوسرايالا
 انييئايحر افوثر انب تنكو
 هنتوا ىلا ىكيا ام ك 8

 دحم يك ذايلق لع ناك

 دمحم بر هللا ىلع طافأ

 هعكرتو هتقلا اسح ىرا

 يتلاغوينا هللا لوسرا ىدف

 اهنع هنأ ىضر يبلطملا كي تشب ٌةيفص ةعيع ا 5

 ايفاج كت ملو ارب انب تاكو

 ايكأب ناك نم مويلا كيلع كيبل

 انآ كدعب ناك جرح نكلو
 ايواكملا ىبلا دعب نمت امو

 اي وات برش ىسمأ تدج ىلع
 ايئان مولا ءدج وعدي و كي
 ايلاح م ةرصق يسفنو يمحو

 ايفاص جا نبدا بلص تموقو اقداص ةلاسرلا تغادو تريص

 نكلو اندعس اهني كاقباشرعلا بر ناواذ #
 ار لدعلا نه ت تأ أادح تلخدا 1 ةيحت مال 5 هلأ م كيلع '

 يو ملسو هيلع ىلص بيبا ةافوي بيئكلا ةواسبب 5 نءراصتحاب هنأ 2: انهىلاىحتنا |
 ” ثدحملا مامالا طم ةحيت ةخعاسأ نع ةلوقنمةُك اهستو نيناتو عن ةداس تا ذة صنم وحصل ا

 ايضام نأك هرءا

 ْ دهم بفكر نت ه-رلأ يع طقع يثو تمد دل يخاشلا ىف !نيدلا ناهرب هللا ىلو |

 أ ردي مالسالا شب بشد نعابي ريشا اه .ررلخ ىلع بعك هو ى.هربلا دلل ةيفزعلا باي ريهشلا أ
 أ مالسالا م نع .ىذرأ !!ماللسالا مع هدلاو ل: رعدز اجايعاتلا يرماعلا يزعلانيدلا

 | ىحتنا رصان نياب ا ا نع ير ذيل نيدلا ب طق

 سو هياع هللا ىلص هنافو يف ءايبنال اديس حدم يف ءارخلا ةبيطةامسملا ةيفل ال !ىتي ز هيف تلقو
 ءاملظلا ترقكاو ىدملا س مش تلفا لب يبنلا تام مت

 ءايلوالا هموجم ليلي رشا ىلا هم مانالا عيش

 ءادقلا هيدل هنع اهتع لقي وا هيدنت تاتثكلا تناك
 ءاقللا يراك ءاقيلا داراولا قير ىلعا راتحاه هوريخ

 ءاوس توم دعبو توم لبق لاح لكيف هللا يف قاب وهو
 ءاقتل ءاقللا دكآ امنأ - قارف قبس ترود هللا ا

 ءايلع ابقوف ءايلع لك  ىلعاف ىقعال ةلقن هتوم
 ءالثم هل لهو اوباصي نزل اياريلا»و هلثه اننصا ام
 .ارعزلا هلارت برم تمرح اذمو  هريق يف رح وه

 جسد دأاب بقاملا يهارب



 ل م هدو لوم ههه م م رح وص 2 م ع م وعم

 ءاملعلا عَ هئايوو ل  الأاال ةعي برشلاو معلا ث'ارو
 ءاثي ثيح ريسي لاح لكأ ىلع ةايحلاب هلا هصخ
 ءايفصأ ةداس هيب ل2رع مانمو ةظقم هآر َ

 ءافص متو الآ ءاوه وأ  ءاه سعت نيمال ودمت سي
 ملسو ديل ءاشا يلع فيرشلادعما ركذ دمياباناوايف تلقو |'

 ءاجرا هريق ضور نم هيه مل ملاوعلا كريب راس ودو
 ءاوس ضيعخلاو شرعلاو ضرالا تمحنو ءامملا قوف هيدلف
 ءالمتسا هل اهتم ”ىح لك ةايحج هريق كيل ثا وه
 ءالقمأ دعب ترانيث هبو 0 رولوهو هحور تروكلا ام

 رباج ثيدحيف 6 هدور نمابلك تقلح قالا نال هحور نوكلا الماتي ءاح يف تلقو |

 | لها في رمتاهايمتلا بةريسلا بح اص يبا ىلع ني دلارونرجتلا هال ءلامامالا ىلاضياو ا
 1 ةلداب كالذابيف تيتا نامزالو ناكسم هحمول اجيال ملسودي اهلا لما دخت ناب ناعالاومالسالا |

 | ةعال نعلوقتدلا نمت ,رك ذو نيرادل اةداع فاك يب هلا هرلادذه تس هطادتو ها ةريتك

 1 *لعاايق بانك# كيسدإبق عومي ملام مانو تلقي و ةياعملا ىلح ىبلا ةيؤر يفلومتلا

 ْ و ٍهذوحومسريشلا ىلع مالا ددع ناويطا ةايح نمنيشلا باب رح 7 رع لاق :
 ا ترعشتماف لياعوملمو كاع د اىلذ يأ لن مرن األ رعاشأ 1 ىلذلا سك عذر !لاقدفاتقلا

 1 تقونك اذاىحا_اطوط يسماقا تيهاهرو ملاديالواحروكي د باجتمالل ةلي3 لولماب تب واثرحل

 لوقي وهم فن اهيل فديف تيفغ ارسلا

 ماطالا دقععو للخخلا نيب مالسالاب خانأ لجا بطس
 ماهعستلاب هيلع تومدلا يرذن  اعرص دمت يبلا ضق

 ١ عقياجذ هتلوافهجيادلا دمسإلا- نأ ملف ءام ءلاىلا تراذنعا ترد ماعم سو 0 سود وبأ لاق .

 55 ترسو يتقان تيكر ههنا م تي ءوعوأ ضيقدق سو دلع هلا أ ىلح يب كانا تلع وبرعلا يف ْ

 ا ميشلاو هياعيوت كت يهف ةيح ينمي ل ىلع ضيقدق عع ضرعتنهب رجز اًميش تيلاح نس ويص ١ ا

 ىلع قا نع سانلا يوتات لصلا ءاوتلاو مث يش ميش تلقوكللذ ترجنزفاملاكا ىتحا مم |
 أ[ هللا_ توسر دعب متاقلا ةياغو ايامهيشلالكا توا ممل وديلء هللا ىلص هللا لور دعي مئاقلا ١

 هتافوب فري ريتأف 'رئاطلا ترجزةباغلاب ت تكاذأا ذات ىتفان تان سعال ىلع مل سو هيلعمما ىل لص ا

 | ييرطيف يلنعام رشي .هلاب توعتف كلذ لب ىاعنف ناس بارغ بعت و مل وهيل ها ىلص ا
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 ضبقاولاةريملا امتلقفمارحالاب اواهأ اذا جيجا جيصفك ءاكبلاب يحال ةنيدملاتمدقف |
 هللا ىلصهللا لوسو تيب تيتتاف ايلاخ هت دجوف دجسمملا ىلا تئجإ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 يف ليقف سانلا ني !تلقفهلها هب الخ دقو ىج-:وه ليقو الغ« يا اجحرم هباب, تدجوف ل سوهيلع
 نبةدييعابا ورمعوركب ابا تبصاف ةفيقسلا ىلا تنل راصنالاىلا اوراص ةدعاسينب ةفيقس
 تباث نب ناسح م ٌوارعش مهيفو5 دايعنب دعس مهيفراصنالا تي ارو شي رق نم ةعاجو حارجلا
 نمهردهللفركب وبا لكتو باطلا اولاطافرا هنالا تكنو شي رق ىلا تي و أف كلام نب يكو

 داقناالا عماس هععسلال مالكي ملكت دقل هللاو باطخلا لصف مقاوم لعي و مالكلا ليطيال لجر
 هدي "دق كعيابا ك دي دمركب ينال لاقت همالكن ودب هنع ىلاعت هلا ىغررعع كت ديلا لاموهل

 تدهشف بيوذؤوبالاق هعم تعجرو هنع ىلامتهظا ىظرركي وب أ مجرو سانلاهعياب وهعيايف
 اهنع هلا ىشر ينم أوما ما ةشئاعنعو هأ هنفد تدد شو لسو هيلع ىلص يبخ# ىلعةالصلا
 لسو هيلعهلنا ىلص هللا لوسر د هر |يردن الاولاق ل مو هيلعهلا ىلص بلا ل_غاودارأ ا تلاق
 الا لج مهتما ىتحموتلامهيلعهللا تلا اوفاتخ الف هب ايث هيلعوهلسغن ماانأتومد راك هيايث نم

 سو هيلع هللا ىلص يبنلا اواسغاوه نم نور ديال تيبلاةيححان نم ملكم مهلك حدر دص يف هنقذو

 اور ص يمتلاب هنوكل دي و صيمت' قوف ءاملا_-رويصي هصيق ديلعو هراشغفاوماقف هب ايث هيلعو
 يئاربطلا هاورام مسو هيلع ىلص هتافو دعب تعقو يتلا تايآلا نمو*«ةوبنلا لئال ديف يقبيبلا

 وهاي راصنالاةارسنمدي ز نب ةجرا> ناك لاقامهتع هللا يضر ريشب نب نامعدلا نعهريغو

 هوة افهوتافراصنالاهي تل عاف ىفوتفرخ ذا رصعلاورهظلا نيب ةنيدملا قرط نم قب رط يف يشي
 ملاجر نم لاجيوو هيلع نيكي راصنالا ءاسن نم ءاسن تيبلايفو ني درب و ءاسكب هوحسو هتيب ىلا
 ناك اذا تح هنفدو هذيهت اورحافت ءاخ تام هنوكله وم يف اوكش ءهنال يجب سم هلاح ىلع ثكف
 || بايثلا تحت نم توصلا ذاف اورظنفاوتصن ااوتصن | لوقي لئاق توص اومعمؤا ءاشعلاو برغملا نيب
 |١” ينال نييبتلا َءاخ ىمالا يبتلاهّثنا لوسردم لوقب وهاذاف ءاطغلا هجو نعاورسخل اهب ىسسملا
 كيلعمالساا هللألوسر اذه لاق ٌمقدص قدص لاق ٌملوالا باتكلا ين كلذ ناك ءدعي
 سو هيل عملنا ىلص هةحور ىأر هنأكو ناك اك اعيم داع ع هتاكريو هلا اةمحرو هللا لوسراي

 ناثعو رمجو ركبابا ركذو ةياورغيسو لسو هيلعهنلا ىلص هتافو دعب رك ذامن اله دنعةرضاح

 نال هنعهلاا يمغرايلد رك ذي لو نيدلا هب اودياومواعف اه ريخي مهيلع ىنثا يامهنعدقا يضر
 نأ بيسملا نبديعس نع هحم“و يقهيبلا جرخاو# هنعهلثا يضر يلع ةيالو لبق ناكك لذ

 مهنا مث يجسف نائع _ثامز يتوت جرزملانب ثراحلا ينبنمُميراصنالاةجراخنيديز |

 00 م مم م م
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 ركب وباقدص قدص لوالا باتكلا ةيسدجا دج !لاقف ملكت م هردص يف ةاجلج اومعم
 باطخلان ب رمع قدص قدص لوالا باتكلا يف هثلارما يف يوقلاهسفنيف فيعضلا قيدصلا
 عيرأ تضمو مهجاهنم ىلع نافعزب نامع قدص قدص ل والا باتكلا ين نيمالا يوقلا
 ربخ مشدج نم 5 أيسو ةعاسلا تماقو فيعضلا ديدشلا لك اونتفلا تنا ناتنثا تيقب د و
 ملكت هردص يف ةلجلج عع دب وثب يجبسف ةمطخ يفب نم لجر تام سي رأ رثبامو سي رارئب

 هللا ىلص يبنلا نا سي رارشب يفرمالىقييبلا لاق قدس ىدس رولا نب ترا يانا 1 ١
 ىتح نافعدي يف ناك ٌمرمعدي يف ناك مركبيلا دي يفناك مهد يفناككا اخ ذخغلا لسوديلع
 بايساتربظودلاع تريذتكلأ ذ دنعف ل1 ريئس تس هتفال نم ىضمامد سي راتب يف عفو

 يبنلا متاخ ناكل اق سن نعيراخلا هجرخاثيدحلاو ةجراخ.ني دي زناسل ىلع ل يقاك نتفلا
 رثب ىلع سلج ناتع ناك ال قركب ىلا دعب ر مع دي ينوه دعب ركبيب ادي ينوهدي يف لو هيلع لص

 هدجت ملفرتبلا عزمف ناثع عممايأةثد افلتحاق لاق طقسفدي ثبعي لدجل عالطا جا خأف ني رأ

 يف ناك أمم ءيشرسلا نم لسوهيلعدقا مقا يف ناك ءارعلا ضدي لاق صئاصللا يفلاق
 لسو هيلع لص يبنلا اخ دقفا نائعو كلم يعذ دا دقها_1نايلسنال نابلس تاغ |

 تاصئاوهلثق ىلا تضفأ ىقلاةدتملا أدي «كلذ ناك نوجراحلا هيلع جرخورمالا هيلع ضقتنا

 نين تنك لاق يراصاالا هللا ديبعنب هللادبعع نع ىقبيبلاءاورامكلذ لثمو* نامزل اخ ىلا

 هّنلاىلص يبلا هلدهشوراصنالا بيطخوهو ةماهلاب لتق ناكو هنعهللا ىغر سيقنب تباث نفد

 ديهشلا رمعقيدصلاركب وب اهلا لوسر دهس لوقيريقلا ءانلخ دا نيح هانمعسف ةبجلاب ملسو هيلع

 قيرط نم قهيبلا جرحأو* هريغو ءافشلا بح اص هدروا وتيم وهاذافأن :رظدف يحرلا ريلانامع
 ايساقل مل ليئارسا يب ةيس تناكولاثال اة ةم ةمالاه ذه يف تك ردا لاق هنعهّللا يفر سنا نع رخ

 ابعمو ةرجاهم5 أر م اهتتاقملسو هيلعما ىلص هللا لوسر دنع ة فصلا يفاكك ل اق نمحامالق م ال

 سو هيل ءهّلا ىلص يبتلا هضم. غف ضبق ةمئامايا ض رف ةنيدملا ءاب وهباصا نا ثيلي نعي فاما
 اع اس وم. ءاجايشعات لاناوعأ ًأفدما تأ ىنااي لاق هلسغن نأ اندرأ الفهزاهجي رماو
 كيلا ترجاهو ادهز ناثو والا تعلخواءوط كل تاس اييلا وللا تلاق مث امهيتذخافهيمدق

 لاق هلمحب يلةقاط الام ةبيصملاهذهنم ينلمحتالو ناثوالا ةديع يبتعتنال مهللا ةيغر

 هلوسرهّللا ضيق ىتح شاعودهجو رع بوقلا لاو هيمدق كرح قحاهم الكي ققن ام هقاوف
 نب الملا هيلع لمعتسافاشدج باطلا نب رمع زهج علاق هما تكله ىتحو لسو هيلع هللا ىلص
 رحلاولاقءاملا راثأ اوفعف انباءرذئدقوموقلا اندجوفاني زاغما:يتاف هتازغيف تنكو يضملا



 ض
 ايش ءامسلا يف ىرتامددي دم نيتك ر الاب املا 0 يك ديدش

 ١ انيرشف باعشلاو ردغلا ث المىتح تغرفافأب اك اكاو اي رهغأ ث عب ىتد هدي طحأم هللاوف '

 ”يلعايلاقو جيم | ىلع فةوف ةريزج ىلا رعيلا ينال اوز واج دقوانو دعانيتا تاتيقتساوأتمةسو |
 تامىتحاريسيالاانباود رهاوحءاللا ليبامانرحاف_ لاق هلل امساب اوزيجا لاف مم كأي ميظعاي

 لاقف ى رهط نبأ ذه رشبلا ريخا ذه كقفاذم نء«ل أقف هسد نم ادغأ ارفدس لجر قامو انةدف

 اناعاقف قوملا لبقث ضرامىل ىلا - ديلي وأ 2 ليىلا ومعلم ول لوما اذفلت ضرالا هذهنأ ا( ا

 سل انيحاص اذ ادعألاىلا اداضصوأ الف دش لعأ أدعيتح أت هلك 1 خايسلل هض رع نأ !اييحاضءأو رح

 : ا ميم وبا 5 اوروتاتقرا م “م ريقلاىلاب ارثلا ايدعاف ذل َ ةيأرو' ىيئاديدعلا اذ وديك

 نتا يرداال الاصخم «تيارع ير طن ثا هام تح طل هدعشا يمرقريرديلا |
 :| لعاساالا املا ليان ريمع ل اواعع ملا لحاسمل انيهتنا سيعا

0 

 ؤ اعد منيتعكر د ىل هةديلاأب انوش اماعم نسيلو ىقرال نه دال هب ةعمأب 2 مالك الع 08 فاقش |

 ديعب ريغابرساذف لءرلايداسد :تا دوا قا ءاوأ يقعأ للارع تام رامى رسرالا لس, ذأق
. 

 لغفلب و4 رك لعرجتلا عطق 4 اراعلب دع :ن ا -او#ورإ م هيد أي عيسي ع جياد

 | هدحام عجرأ هءانم ضعت ء ع لحجر ىلا واااو وترا 508 نى ءاملاهل عييق هيأ
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 ينام الا جرعلا ينال يناثلا فاتك يندذح يمر نط انب اله لاة س5 1 !رو»# هربق عض وم دج

 ٍ حم ن2 نبدمخ ىتدح ه:ء ردع مارك ' راسا يف

 "ُ ادعج رهداش جومانا راع انما ل هن !نضيقد ءامري عءىلع نوثو تاءوظملب وه نادل

 هابل :ةياور ركذ تيجانا ءاشاط سب ةلعوسوم
 أ بلر يءقدلا نع رمت نبع يس نع ميهارسأ نن بيعش نعى بحي نإ ير دلا "يف : !! يكل اقوير ؤ

 : ينانك اذا ىد ءادهدلاا ب كالسو نيطسملا نمدتري منع هب قح الس نيربلاب ةدرلا لها لاتق ىلع | يعرضأا نب ءالءلا ركب وب اتعب لاق دش ارنب باج« نع باج هنن موس نعال نيةيلع
 ا فوجي لبالا ترفق لورلاب سادلارءاوء> العلا رسمتي أ ١ ايرينا لجور ءدثادأرأ :اهتد-وبحي
 اموغلا نههيلعم هشام تاكا شاول مجينا ل ا ميلا ىنعي ءاعالا ودار مالود ازالو رعب ىف رعبا ليللا

 يذلا! دهام لاقت هلاانم تجافاوعتج ١ الملا يودانم ىدانو ضعءبىلا انس عب ىموأو ادعم

 هلااوفا ورسأف لاقلياوأ 0 راصنامتسل هللا لبس يف تسل 3 نيلسم جس ةلاوعارت هل سانلااهيا لاقت يدحررصأ حدس“ متم ادغاتخابنا نو مال :فيكو س ا :لالاقف ياء باغوككيفر رهظ

 يف هفرجنأ اماطنيح بصلاة د الصب ي دادملا ىدانو ككاح لتم يف ناكيم ىلاعتو كرابت هللا ل اكمال
 1 يسب بصتتق ههم سانلااثجوديتبكراثج هتالص ىفقاملف هروبط ىلع لري نءانم مامعمع : ' انمواني |



 أ ماقوماقف ءامدئارلا لاقف كلذك رخآ مل علت ءاعدلل ىلع ليقاف بارس مل عطاوبصنو ءاعدلا |
 || لك_:ىم لبالا تابقا ىتح راهنلا ىلاعت اف ال تغاوانب رشف هيلءادلزن ىتحاديشف سانلا ||

 || اني ورتولعلادعب لاملاانب ورافاكلساندقم اه ذخاف هرهظ ىلا لجر لك ماةفادلا تخاناودجو

 | ءاملا كلذ عضوب كلعف يك يل لاق ناكملاك لذ نعانيغ اكفيتيفر ةريرح وبا ناكوانحورت مث
 ١ كلذ ىلع تضتاد هب تورك هيلع ينميقن ىت> ىعمتركف لاقفدالبلاهذهب سائلا يدها اناتلقف |
 ناكتربخال ريدغلاىراال يناالواها اودل تلق ءاللا ر 7 الودي ريدغال وهاذأع هنيعي "ناكملا ا

 لاقنة ًاوامةوادأ !ذافةريرع وبأ رظنف كلذ لبق ءامناكملا اذهتي ًاراموناكملا وهاذه |
 | ريفش ىلعاهتعضو ته ذهيتوادات المشلب تعجرو تعجر ءاذذو _:راكملاهلاوا ذهمهساي |

 | رججانون تح ةرمستزعو لج هللا ت دم واهتفرع يآ 1تناكو ىلا نماتمالاناكت'تاقف يداولا ||
 نفسلا اهيلا اويكرف سي رادىلاَلَتلا برهو لاقت كانه رافكلا ىلع مراصتناومهتن رام ركذو |
 عج دقزعو 0000 نأ لاقهممطحو ني رادىلا س املا ءال ملا بدنوام لجو مهنا ومسجل :

 ربل اياهباوربتعتل ريلا يف هتاي ؟نمكا ارادقومويلا اذهي برحلا ذا وناطي يتلا ب 0 م

 (| باهتالو لمش اولاقمدب مهعجدق زعو لجهلنا نافمبيلا رجلا اوضرعتس |مكودعملاا اوضونأف |
 مم ليما ىلع هودحتقتاف رجلا لحاس تا ىتحاواتر او لحتراد انيقبام ءال ره ءانهدلا دعب هللاو ||

 مرك اي نيحارلا محرا اي هكاعد نأكو اوعدو اءدو لجارلاو كارلا لاقبلاو لبالاوةلومماو |
 (| نذاب جيلا كلذ اوزاحاف انبي تنال هلال مويقي يح اي قوملا اب يحايد عصاي ميلحاي |

 || موي ةريسم نيرادولحاسانيب ولبالا ىاق> رمشي ءام ايقود ءاتيمتلمر لتم لع نونه
 || اوقاتساو يرارذلا اويسو اربقتاهنيكرشملاو ءاوكرتاقاييلا نوطسملالصوو ريل! نفل ةليلو ا

 | اوعجر اوغرم اف نفل لجارلاو فال 1 ةدسنولسملا نم سراعلا لقت كلا ذنمغابق لاومالا |
 ق.لع لوقي ثااذ يو مم دب ىلع مدوع ا

 لئالجلا ىدحارانكلاب لا هرج لاذ هللا ترا تنل

 الأ راخيلا ىةنماصعاب  انءاج راعلا قت يدلا انوعد
 أ| مالسالا ىلا ىلأ كاعد للة بحاو ريشا بس نمالاس الاب ءالملالفقاو |

 جبت ديرتولامرلا يف ضيف لمف!ملادأ نااهدعب هللا يهسع نأ تيشح ءايشاةنالت_ئاقف ||
 || ميحرلا نمحرلا تنامهالا لاق وهامو اولاق رعسلا نم ءاوملا يف مكس ءيف هتمع“ ءاعدو روججلا |
 : ٍ ىريام قلاخو توعال يذلا يحأو لماغلا ريغ مئتادلاو «ي ةكاليق سدل ! مي دبلاو كريغملا اد ا

 | دكت الملاب اونواعيول موقلا نا” تمل هف يل عتريغب ء يش لك ميلا تلو ناش يف تناووي لكدىربال |
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 نماذع نومعمت ملسو هيلع هللا ىلصهقأ لوسر باص ناكد قلف زعو لجده رما ىلع هوالا

 هنع هللا يضر صاقو يبا نبدعس لزنامل لاق ليقدلا نبأ نع ميمنوبأ جرحاو*هادعب يرجم لاك لذ

 رفص نمامايأ اوماقاف نقسلا اوعم دق مدجو ء يش ىلع ردقي لو سانلاب ربعيل نفسلا بلط ريشرهت |
 مزعف ميلخءرماب دملا نمةلجد تلبقادقو تريعفاهتمهتت !نيلللا لويخ ناايرىارقدملا عاشو ||
 هوباجاف مهيلا رحبلا اذه عطق ىلع تمزعدقيفا لاقو سانلا عمسجل روبعلا ىعماي دلي وأتت |
 الو لوحال ليكولا منو هللاانيسح هيلع لكوتنو هللاب نيستسن اولوةلاقوماهتقالا يف سانلل نذاف ||

 تراوةدوسمل اهئاودي زلاب ىمرتلاهناو ةجللا اويكروةلج داومسقات ميظملا يلع هلابالا ةوق
 لها ب هعن ضرال ا ىلع هريسم يف روث دحتي اوناك 15 اونرتقا دقو مهموع ينوث دحتمأ سانلا

 ىرسك نئادم قعياهاخ دو ملاومأ روبمج نع مولجت اوثوض وجاف مهباسح يف نكي ل سعاب سراف ا

 |. : ع ميمنوبا جرحاو+ ىرسكت ويب يف يقبام لك ىلعاوفوتساو ةرشع تس ةنسرغص يف نولجسم ا
 ىتح باودواليخةلجوانقيط لاقروبعلا ىلا مهئاعدو سادلا ين دعس مايق يني دهنلا نائعيفلا |
 موقلا ى أراظ ليهصامل اهفارعا رطقث مهيلاانليخ ادب تجرفق دحا رن يطشلا نم ءاملا ىريام
 || ةثر هتقالع تناكحدقالا ءيشءاملايف ملي هذ امو فاق ءيث لع نوولبال اوقلطناكاذ |
 مذدخاف "”ىطاشلا ىلا عقو قبح جاومالاوحاي رلاهتب رض دقهب أ ؤأو ءاملا هب يهذف تمعطقناف 0

 ناطس ءاملايفادعس رياسي يذلا ناكل اقرمتنن صفح نب ركب يملا نع ميعنوب ا جرخاو# هبحاص
 نريظيلو هيلوهللا نرصنيل هاو ليكولا منوهنلا ابسح لوقيدعسو ليلا مهب تماق يسرافلا أ

 فكرا ناك هللا ثانسملا بلقث بونذ وا”ىغب شيملا يف نكيملناهودع ”نمرهيلو هنيد ||
 *طاشلا نمءاملا ىريامىتح ءاملا اوقيطف ربلا لل لذاك راجبلامملهنناو تالؤدي دج مالسالا ||
 نع ميعنوبا جرخاو# دحا مهنم قري مواثيش اودقفيملاوجرفت ربلايف مهنماثي دح رثكأ هيفرطو ا

 هرماسي هبباج ىلا دعس ني رق ناطس ناك اونرتقا ةلجد ين سانلا عقلا الاقي دئاصلا ريمع ||
 ايعا اذا اًئاق ىوتسي سرف لازيامومهب ومطي ءاملاو يل ءلازيزعلا ريدقل كللذدعس لاقو ءاملايف ا

 موي ىعدي كلل داو كلذ نم ب معا نئادملاب نكيا لفض .رال ا ىلع هذ أك اهيلعي رتسيف ةعلت هل رشنت ا

 مزاح يلا نب سيق نع ميعتوب ا جرخاو *اهيلعع ري ةموثرجهل ترشنالادحا ايديال يثارجلا |
 جرخأو «همارح املا غايب اماققاو سراف لزيل ءاماهرتكا يف انك الف حفطت يو ةلج دانضخ.لاق ||

 نج ء*ال وه سراف لها لاقةلج د نئادملاموي نولبسملا ربعامل لاق نايهسص نببدبح نعميمنوبا |
 تب دعسر مج ثعب لاقامهنعهلل اي نر رمسنب | نعميسنوباو يقهيبلا جرخاو*سنالاياوسيلو |
 ةلضن هنذارم رماف رصعلا ةالص هتكردا ناولحيناك اذا ىتحابيف راسف قارعلا ىلا صاقويفلأ |
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 لاقناريبكة لضنامي تريك ل يجلا نم بيج هياجاف ربك هللا ربك [هّلا لاقف ناذالاب ىدانف
 لاق يبلا ثمعب لاق هنا لوسر ادمن ادهشا لاق صالخالا ةثكل اقف هللا الا هلا ال نادهشا
 ربك اهلئاربك اهلنا لاقل !ةمال ءاقبلا لاق حالفلا ىلع يح لاق لويقم لمتلاق ةالصلا ىلع"يح
 تمعم دقاذهاي ةاضن هل لاقف رادلا ىلع تمرح قحةلكلاقهثنأالا هل اال ىلاق !ريبك تريك لاق
 هل لاقف ىسرلا لقم هتماه ةيعللاو س أرلا ضب أ لجر جرف لبجلا قلفناف كهجويقراق كمالك"
 يننكس او ءاقيلا لوطب يلاعد يرمنب ىسيع لاصلا دبعلا ىصوبي وزانا لاق تنا نما ذهأي ةلضن
 نملاق مثالي وطيف ضيقانأق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعفام ءايسلا نم هلوزن ىلا ليجلا اذه
 رمجاي هل اولوق لاق رمعانلق هدعب كيف ماق نف لاق ضيقانلق لمفام لاقركي وب انلق ءدعب كيف ماق
 يفاف تقدصرمع هيلا عكف ومع ىلا كل ذب دعس يعكف ب راقت دق رمال !ناف براقو ددس
 ظفاحلا قلاق ميرم نب ىسع يمو لبجلا كلذ يف لوقي لسو هيلعمنلا ىلص هللا لوسر تعج
 لاق يدزالا هللا ديعنب ثراملا نع ميعنوبأ جرخاو#ىرخا قرطدهل تيدحلا اذهيطويسلا

 هللاقي مرابكنم الجر مورلا شيج بحاص هيلا تعب كومريلا حارجلا نبذ ديبع وبا لزنام
 لسراكل لوقي وهوماشلا لطمورل اكلم لماعوهو كيلا ناهأم لوسريفادل لاقفءاتاف ريجرج-
 سعتلا بورغ دنع ناكوهيلا ب هذادلاخل ةديبعوب !لاقف نودي رتاعدل أس الفاعالجر يلا
 نيلبسملا يملا رظني يمورا ' لع نولصي نولسملا ماقف ةالصلا تيرضحو هيلا تو دغ تمجص !اذا لاقف
 ىو نيدلا اذه يف تلخ دى تمةديبعيلال لاقت هبحاص ىلا عجري لف نوعدي ونولصي مو
 لاقف كلذدعب لسا نمانمو لوسرل اانا نيح لسا نماهف ةنس نيرشعو عضب ذنم لاق هلامتوعد
 نا ريخاو هدعب ينال هنا ربخا نكلوال لاق لوسر دعب نمت ًايدنا ربحا ككوسر ناكل هدل
 بكار يانرشب دق ىسع ناف نيدهاشلا نمكللذ ىلعاتاو يمورلا اق هموق هيرشي دق رم نب ىسع
 هلذا لوق لاق هيف متنا ككوقامو ايش ىسيعيف يبحاص لاق لهيفربخ اف كبحاصال ا هنظاامو لججا

 قحلا الإ هللأ لعاولوقل الو كتي يف اولدتأل باتكحلا لهأأي ىلاعتهلالوقو ل كم ست ذو همم ع 8 يكف نك" 118م بارت نم نكح دك لت هطأ دنع سبع
 ةنم ودوري رم ىلإ اهاقلأ هنسلكَو أل وسر رم نب ١ىسع يسلم
 ناعم دحاوهلإ مآ منْ اريح اوهخأ هاو الورد هل بونم و

- 



 ًالكَو رثأب كو ضرألايف اَنَوِتاَرمّسلايف انْمَل دلَو نكي نأ

 قداص كين نادهشاوهسفن يسيعةنصاذه ن ديشالاقف ةيمورلاب اذه نامحر تلا هل رسفف
 لاقدتع هللا ريفر صاعلا نب و رمع نع ىلعي وبأ جرخ او+لسا مت ىسيع هيانرشب يذلا هنأو

 يلا اوجرخ أ مهئاظع نم يظعلاقف ةي رددكسالاانلزن ىتح مريم انا نيطسملا نم شدج جرخ
 مدشاو اضرأ سابا قيضاانك ها تيب لها نحنو برعلا نحن تلقف هيلا ت جر فش ملكا الا داجر

 انأ لاق الام انرثكأب سبل لجراتيف جرخ ىت> ضعب ىلعان ذعب ريقي ومدلاو ةعيملا لك اناشيع أ
 انب.ذكوهيلعاتعتشف !:ؤاب هيلع ناكو هيلءانك (عاباهتي و فرعدال ءايشاب انرم ميلا لوسر
 ن*لتاقنو كعبتنو كب نه ؤنوكق دصت ن أ اولاقفانريغ نم موق هيلا جرخ ىت - هللا .هيلعاث ددرو

 | لسو هيلعهطا لم هللا لوسر "را لاقفانيلةواتيلعر_ماظفاءكتاقف هيلا انج رحو مري جرف كاتاق
 أ العلا نايتف انيفر َظ ىتح هيل 1ع كف ؟كوسر هب ءاج يذلا لثمم انلسراتت ءاجدق قدصدق

 أ الا دحا مكلتاقي ! عيش رم عذخاوتا لكراف ءايبالا رم ١ نوكرتي و ماو هاب نولمعي
 آ 4 ملمبئأو ىحأب اولرمس يدلا لثم متاع اذاف هيلع عربظ الا دحأ مرراشي ملوهومتبلغ /

 3 هنأ هنعدللأ ىدرةلسم نا بيع نعقمبلا جرخاو*انمةوقدشاالواتم | ددع رْثكأ

 ع موق مجال لوقي لو هيلع هللا ىلص هلا لو راتلعع لاق ودعلا ىلا الذ .شاج ىلع أ

 | نقحا مهللا لاقو هيلع ىنتاو ىلامت هللادحهنا حدتنامهباجاالا ضعي 2 رمي مهضعب |
 ١ ىلع لخدف ودملا ريمأ لزن ذ ذأ كاذ ذ ىلعم مث اتفق ءادبشلا روجأ انروجا لل اهجأو انءامو 0

 | اغيا بح نعيقييبلاو ايندلاىلا لسا جرخ او + برح نودب هيلا سو ىنهيهق دار بيبح |
 * نع ملأ عدصتاق نولسملا املاقو هنباب ال !ةرقاللو لوح ال لاقفاع ىدحاموي ضان هناهنعهلثا يصر

 هللا يخر صاقويللا نيدعس نأ ن المع نبانعث يللا قي راع هج نه ىو رتل اوايندلا يجي نبا جرخ أو

 || ينعبعي ناك اها ذه ىرت تلاقف شارقلا ىلعةيحاؤاداموياهاتاف ةرذعينب نم رم جو زت هنع
 ا ابنمشلا لي طويل هللااهاحاو ياء ابتجوزت يق ًارماهذهنأ اعيستالا دعس !لاقف يلهايف تثكذا ذأ

 كلذ دعب اهيلادعي لذ ةتدبلا بأي د نه جرخ تح باساف كتاتق تدع نأ كناف يهذاف « يب .

 عشا هَ سنا تب ةدئاع قيرا راج نه يف يقومبلا جر رخأو#ةيم لكشب لكشت نجلا نع رهو

 ذأ يل ةفمأ“ ىلع تءيقلادق ةلئاقانا انيب ؛تلاقاهنعهللأ يب ضر ارفع ني ذوعمتنب عيبا ايما

 نم نه ىوتعأر ةص قرو نم ة في تلقا ين جطاعي وه اهيبفتلاق سفن نع ينجلي دوسا يف اق

 يدبع تشب دب يقم عدقدعب اما نيكل ىلا نيككب رندا ةاؤاف اهأ ًارقفم ددع تمقو ىتح ءامسلا



 ١ اييفدص رقلا تلازاف كلا لوا لاقوة صرقب ينر جاف تلاق اليبساهياعكلل لمجا ميئافحلاصلا ا
 | لاق هنع هللا يضر كالامنب سنا نعرخ - اهجو نم يقييبلاوأين دل ايل نب اجرخاو«هللاثي تريقل ىتح ٍإ

 | يف هدي عضوو اهردص ىلع__ثودق يجنربالا ترعشاف اهشارف ىلعةيقاتسم ءارفعة دبا تناك |
 نر !اهذخاف يردص ىلع تعقو تح ضرال او ءامس نوب ىوبتءارعص ةفيعءاذاف تلاقابقلح |
 ماقف هيلع عال ليبسال هتاف اصلا دبعلا ةئنيابنتجلا 2ريكل ىلا نيكك بير نماهيفاذاداه ار قف |
 جرخاو*ةاشلا سار لتمتراص تح تدوساف ينكر ىلعه ديب برضو يقلح مهدي لسراو |
 | حيتجا ةاقولا نمرلا ديعت دب ةرمش ترضحامل لاق ديعسن' ىبحي نع يقبيسلاو ايندلا يبا نبا |
 دق دوسأ لرابعت اذادهفةلانماضيقن اوععمذا مسءاقلاو ةورع ل ثم نيعباتلا نم ساناهددع |

 ميحرلا نعرلاهلامب بوتكتديف ضيبأ قرطقس ذا اهون ىوبيليقاف مع م اكامقس

 | 3! مزمز دنع سلاجوهو سابع لبا دنع تنك ل اق قاط نع يعنوبا جرحاو« لزب تم ٠ عرخقح اهسباتكلا ىلا رظن اف ليبس نيطلاصلا! تانب ىلع كلل سبل ب يآ < برم
 ناس ايعنب !اهيلا لسراف نيتعكر تلصغماقملات تا متاعويسا ةبفكلا لوح تن ةاطفةيحتليقأ
 | يعن وب جرح او ءامسلا يف تنعلظم تموكتف كايلع مهنم نأ ادبعاانل ناو ككسن ىفقدقهللا
 | ءاطقر ةيحن ريحتذ اماو لا ريحا يفورمع نب هللا دبع ددعانأ اند لاق حاب ريتا ءاطع نع

 ابيلع ماقىتح ورعع نبهللادبع ءاج يلصت اهنأ اك ماقملات - 2 1متاع تيبلاب تقاط ىتح تءاج |

 ا تبهذّممتقوطتفاب داللب ءابفس كيلع نم ٠ 1ذل ين اواكسن تيصق دق ينوكت نأ كالعل هذهأي لاق»

 | نماني وردنعت أ ىخر لاقرخا ديس هتا ارماسم يف ركل يتلا ةصقلاه ذه ىورو» ءامسلايف ||

 ٍإ ريم نع ديبع نيهللا طبعن عمير جنبا نع نة رلا دبع دواد نعمدج نعد ولا يبا تيدح ْ

 ا لظلاص لق نأ رحملا يسسالاذ 84 ورم ني هلأ ف بع عم ابوح اك لاق سيبح نم قا“ 3 ا

 ْ فاطقى انلا نويعدل تفر شاع ة بيش يني باب ينعي بابلا اذهنم ملاط م ..اياذأ سلاجللاتم
 أ[ ناو ككس هلا ىف دقرقعملا ١ مالا دلاداتف هيلاامقف ماما ءارونيتسكر لا '

 ( يف امسف اهيلع هبت مشوف ءامل ةموك هس أرب موكف مهتم كياع ىثانأو ءاهنسوا ديبعاضراب
 || اني وروم هنع هلا ضر لاق اييفرك ذلا ةي لا ميال اعز ملا دمتوب !لاقد اراها هيلع بخ ىقح ءامسلا ا

 || نعمت نب رشي نع جاسنب نامعن عملا سن نعاس نب ديعسنعهدحنعديلولا يباتيدحنم |
 ا( تناكو هريغدلو اذن كيلو نبا ال ناكو ىراماذ كست نملا نمو ًارماتناكل اق ليفطلايلا |

 هما اي همال لاق هعباسموي ناك الفهئجوز او جوزتف هموق ينافي رشناكوا ديدش امح هبحت ْ

 لاقثشي رق ءاهغفس كيلءفاخا يف ١ ينبيادما هل تلاقا راع '-بس ةيمكلاب فوطانا بحايقا ١



 فلا

 لوقلو هذومت تلعجرب دا ا ْناج ةروص يف ىلوفدل تنذاف ةمالسلاوجررا
 ءروذحم يلا نبا تاوعدو هروتسملا ةيعكلاي هذيعا

 هريقف هتايح ىلا يلا هروس _2رم دمع التامو
 هرورسم هشيعب ياو

 اذا ىتح ايلقتم لبقا تنيسكر ماقملا فلخ ىصواعيس تييلاب ف اطف فاوطلاو ناجلا ىغق
 هلثقف رسعا لوحا قرزا فشك 1 رمح مهس ينب نم ياشهدل ضرع مهس يني رود ضعبب ناك
 توم دنعةريغلاك لت ووثنامتاهناانغلي و ليفطلاوب لاق لاجل اهلرصيتمل يد ةريغةكم تراثخ

 نوعبس مهيفناكف نما لبق نم ريثك قوم مهشرف ىلعم هس ينب نمعبص اف لاق نجلا نم ميظع
 لاجل اوبكرفاه ديبعواهيلاومواه و املخو مهسونب تضهنف لاق بايشلا يوس ملص ا اخييش
 ضرالا هجو ىلع ب دي ماوملا نماقيشالو ءاسفتخ الواب رقعالو ةيحاوكر تاف ةيزتلاب باعشلاو
 يروهج هل توصب فتبيافتاهس دبق يبا يلعةكلاشلاةليلل أ ىف اومعسفاث الث كل ذب !وماقاف ءولتفالا
 مهسينب نمانورذعاانور ذع!الو ةعوام الحا مكن د هلا" شي رقرشعم اي نولبجلا نيبام عسي
 نأ قاثيملاو دبعلا نوطعي ومهيطعن صن مهني واتنيب اواخ دا مهتمادلتقأم_فاعض ا انماولتق دقف

 مهسونب تيع”حوطسب نم مهضعبل او قثوتسأو شي رق ذ تلعقفا دبا ءوسب ضعبلانضعب دوعيال
 قوصل ١نايلسنب ميهارب اريرضلاانث دحاضي !هئارماس يفريكأل ازيا !لاقو# نحل ا ةلدق ةلطايعلا

 ىتحامايا دققم هلايعل بطتحي لجر جرقن رصن يذب تنك لاق باح نامرريد نم يروباحلا
 || هيلع عّرملاو بعرلا رثا لايلا ف ساك نول اريغتماغيعض كلذ دع مهيلع ل خدف هلها هيلع نزح
 نع تيغو”يلع يشف | هتلتقف ةيح يل تضرع ذأ بطتحا ان ااه اقف هناش نعمادل أسف لاقرهاظ
 |١ خيشلا ب !ًؤاجو مهنمةعاج يف ذخاف مهفرعاال موق نيب اهف ءاال ضرابان اولا تةفااخف ييسفن
 ال دلقف يملا وراشاوانمسنب !لعقا ذهاولاقف كت أش ام لاق ديدي نيب يثولشف معز وهريبك مهيف
 |, ةقف ةيح يل تضرعف بطعح ! تنك ل جران امنا نولوقيامفرعاال تلقف لوقت! خيشلا لاقق
 هرماو كرما يف ىرا ىت>اريخ هباوصوتساو كد دع موكسم أ يعزل كلل ذل اقدانمع نب كلل ذاول اقف

 ةد-هريغىلا لدعأال هبرشا تنكقنبللا ىوسابس ف رعأ ال ةمعطابا اجو مهيلايفوذخاف
 خيشلا كلذ ددع يه اورضحو يفو ذخاق يف واجد كال ذ ىلعا»ا انيبف دعابيف تيغيتلا مايالا هذه
 بلاقف ىرجام ىلعرمالا هلترركذف نيشلا ينل أسف ىوعدلا نم ىلوال ا مهتلاقم لثم اوركذق
 ريغيف روصت نم_لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تععسيفاف قح هيلع كلام موقلل خيشلا
 لهو خيشاي تلقف يليبس اول ةيحةروص يفروصن مبحاصو دّوقالو هيف لقع الف لتقف هتروص



 ا
 || ىلع اومدقنيح .ثيبيصت نجدفو يف تنك منلاقف ملسو هيلعهقلا لص هفا لوسد تيأأر
 ْ انموق 2رملا ءالاؤبف يريغ دقولا كلذ نم مويلل شاع امو لسو هيلعملث! ىلص هنا لوسر
 || اناوالاترعشاف ءوتذخا ثيحمملا هودرمل لاق مهني مكحافمهرومأيف انيلا نوكامحني
 ِ لصفلا رخآ يف مدقت دقو» قييغ يف يربخ نم ناك ام !ذبف تثجو يت دع تذخان يضوم يف

 ا ةوبنلا لئالدنمريثك ميش باتكلا اذهنمثلاقلا مسقلانميناثلابابلا رم تلاغلا
 || ةروتسم اهحاف اهيساني امو جملا ملاعمو ةفرشملا ةكم تايلآ ضعب 6 #:زجلا يف ةقلمتملا
 ْ 6 مالسلا هيلع ميحاربا مآقمو ةفرشملا ةيمكلا ٠ نامزلا رخآآ ىلاو ناآلا ىلا لوصحلا

 || يرثلل سانلل ميو تي لوأ نإ ىلاعتهلوق ريسفت يف يواضيبلا يضاقلا لاق
 | لَم سو ميهاريإ ماقم تاني تاي ا ويفنيملاملإ ىدهو اكرابم ةكحيب
 أ يراوش ناو راصعالا ىدم عت بيلا ةازاومنع رويطلا فارغاكت انييتايآ اَنْم نك

 || باصعاك شا هربق ءوسب هدصق رابج لكن اوال ضرمتتالومرملا يفدويصلا طلاخت عابسلا

 !| نمضعباا لدن تاي اعرملدب وأ ميهاربا ماقماهتمي اهربخ ف وذم أ دتيد ميهاري ماقمو ليفلا
 || ىلا اهيف امصوغو ءامصلا ةرغتلا يقمدقلا رثاتاي الاب دارملان ا ىطنايب فطع ليقو لكلا
 ا عمه ظفحو ءايبنالا راث ؟رئاس نودم ٌواقباو رادععلا نيب نم هنالال هذ هباهسهيصختو نيبعكلا

 || مفتر ام هنارثالا اذه بسو ديحوتلا ىلعةنيب ةيآ "ىرق هنا هدي ري وةدس ف ولا هئادصا ةرثك"
 || راك هل خد نمو ءام دق هيف تصاخف ةراجملا عر نم نكمشيل رجمملا اذه ىلعماق ةبعكلا نأينب
 !| يا هلخد نمنما ىنعم يفهدال ماقم ىلعىنعم لا تيح نم ةفوطعم ةيطرش واةيئادتبا ةلمجانم ؟
 ا لرد اهركذي رصتقا هلخد نم نءاوريهأ اري اماقمتانيب تاي هيف وأ هلخد نم نمااهتمو
 || ثالث مايند نمتىلا بيحمالسلاوةالصلاهيلءهلوقك امهريغ رك ىوطوةريغكلا تايآلا
 || ىدم رثالا ءاقبزي رادلا يف اهريعنع ةينغا بيفنال ةالصلايف ينيعةرقو ءاسنلاو بيطلا
 |١ هتيشاحيف يجاغللاباهشلالاقويواشيبلامالكىهتنا ةمايقلاءوي باذعلا نمنمالاو رهدلا

 || اوحرص ا هافشتسالل ةلءدبامالا هواعيالون الا ىلا قاب رويطل!فارحت اهثأ تانيب تاي آهيف
 | نئاي هناب ةيطعنب هيلع ضرتعاو ءافشتسالل واعت هنأ لاق ظح اجا نال نيث دحلل مالك هيفودب
 | ءواعي ال هترثك عمماجاو هولعتاهمد ردهملا رويطلا نأ ليقوةيحلا ذخال باقعلا هنلعو هفالخ
 !| تعبلا ىلع ب اقملا ولءنادجوربدتلا يدل تلق باهشلا مالكء ارب دعف نيمالكلا نيب هبو

 | | خال باقملاولعناف ىلاعت هللا نم ةيهتماركل تيبلا لعرويطلاولعمدعدارطا منال ةيلسا خال و

 ا



_ 6 

 أ || ةيضقلام ذه ريغيف هتلعباقعلانا وري ملوافرشهثاهدازتيبلاةءارك اهيفىرخ أدي وهةيحلا

 ماجلاو هولعتابمد ردبملا رويطلا نأ لوقل ذٌمايح ةجاحالو ةيطع نبا ضارتعال هجو نوكي الغ
 ,| باهشلا لاق دتابسومع ىلع ءافشتس الل الا هيلع رويطلاولع مدع ةبيضق ىقبت لب هو ا ميال هتركك عم

 ٍ يف تعغلا مقو تيبلا ناكرا نمنكر يانا تادببلا هتاي ؟نميااهنمنأفاشكلا حرشيو |

 ا بنح ملسو هيلعهثنا ىلص هلوق ةيسانمىف باهشلا ؟ ذّتداللا نم هيليامف بصخلان اكهعلباقم (إ

 | مو هياعمق!ىلص دمج ىتح ىوهنمدحا لاملاق صاع م21ضمب ناتالت مايندنميلا |:
 | هللاىيصيبلا ىأرفكالدل مي عقوومرف 151 نيمراعلا ضع هيلع هركنأد هله تي دحلا ركّذو |

 هأكلااذ بيقعهلعقو قب رطلا عاطق ضعب هيلعجر شنه هأتلتق د قف متهتال هل لوقيمأ دا يف لسو هيلع

 د6 مزتلا '9عابلجا نم كام ةمولعم نكاما يايسال و هدنع ءاعدللا ةباهكسا تانيبلاد:ايأ نمو *

 ,| ءاعدب ك!:هترعدلاقويقرزالا اور بايلاو دوال ارهتحا !ىيباموهوذ متلي ىلا هل لاقي و

 رأ تأرق ءانتلا يف ضايع ينغاقلالاقدينلاقوماالا قوشريشم يف العنب 'هلاق يلي هتساف |
 دهان بدهم ةماساوبأ امتدح لاق يرذملا سايلاوياا:دح لاق هنئادحر يلعملا طفاخلا ىلع ا

 .| نيدمج كبابا تعم لاق د عاود م« نسا نب همت تععم لاقى ترادهدم لاق يورملادمم نبأ !آ

 | تععم لاق راني دنيورم * تمم لاق ةنيب صني نايقس تمهل ديلا تعع#لاق سي ردأ
 | يفع «يشبدحا اعدام لوقي ملسو هيلع ها ىلع هللا لوسر تعمم لقا هتع هللا خر سايعنبأ
 ١ اذه تعم ذنم مرتلملا اذهيف ءيثب هللا توءدافاا وسايبعن.الاقهل ير وس :ال !مرتلملا اذه

 ا ءيشب هللا عداق انأو رانيد نبورهع لاقو يلب جت س1 اسوم عشا لص هنا لوس نم

 : توعداشاباو ةتييعنب نايفس لاقو يل_,يهتسا الا س أيعنب !نم ءاذه معمم .مزتلم اا ذهيف ا

 ,| اق اناو يديجلا لاق يلب يجتساال ارانيو زبور عن ماده تعمم ذسمزتلملااذهيف ءيشب هلا
 ( سي ردانب د لاقويل بيع اال انايفم نما ذه تعمم 1.:ممزتلملا ا ذهيف ءيتب هللا توعد

 | وبالاقويلبيجتسا الا يديم انما ذه تععمدنممزتلملا اذه يف ءي هب هلأ توعدامانأو
 أ توب دمج نم اذه تمعمذنم مزئاملا !ذهيف يشب هللا توعدامماباو نسا نب دهم نسما

 || هللا توعداف اناوائيش هيف لاق قيشرنب نسل اركداامو ةماساوب !لاق ىلا الا سي ردا |:
 وجرا ناو ايندلا سما ن هيل بيجتساالا يشرب نسما نما ذه تمعم ذم. مزتلا اا ذهيف ءيشب ||
 تمععم# لن .. مزال اذه يف يشب هللا توعداقاناو يرد علا لاقةر رح الارما نمي باوتسا 9 ١

 | بيهنسا ةريغك ءايغاب هللاتوعد دقف اداو يلع وبا لاقي بيجتساالا ةءاسايلانم
 يرولطلا نيدلا بح خيشلامدعسا اذكءاهع اهتيقب ب يلبس هي نال ضف ةعسن وجر اناو ا
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 مسلس را

 || نسملانب دم نسحلاوب|لاق لسو هيلع متنا ىلص يتلا ىلا نسما نب دمج نسما يلا قي رط نم
 | لاقسي ردانب دممنمتيدحلا اذه تععسذنم يلب يجتساالا ءيشب هنا توعدام هلاوأناو
 أ نسطاوبالاقيل باحتساف توعد اناو ةزج لاقي ل باجتسافرارعتوعد دم نب هللا دبع
 لجو زعهللا توعداناو يونزغلا ألا وبا لاق يل باجسساف لجو زعل توعو اناوباتكلا |

 هّلادبع وبا لاق يىلبباجتساف لجو زعهللا توعد اناو يفاهبصال ارهاطوب لاق يل باهتساف
 . || زعدملا توعداناوىدسم نب دم ظفاملا لاقيل باجتساف لجوزعملا توعداناو يسيلفتلا

 || لحب ا نع رائي دنب هرمعقي رطنم بيرغ نسح تيدحا ذهلاقوار ارم ىف باحتسافلجو ||
 | معنال دم زيزعلا ديعنيدلارعيفاقلا هنيعي دانسالا اذهب يروا اذكوام هتعهللا ىضر سابع أ

 ٍ يف قييبلارواو باهتساف لجوزعهننأتوعدانا او ي :ريطلارك ذم لالق تعا نب دطس نإ ميهأ أريأ

 || ةراجملاب ىتاضقلا يضاق يدلاو, اق ةعامج نب اركذ دعي لاقت ىرمتل ا رججلا بحاص هديب دانسالا |
 || قربلاىري و سا توعد انأو لاتاكىل باجتسام هات وعدألو ءايصلانيدمحا نيدلا باهش ||

 | تقرحأف ةقعاص مهيلع ا يلع ني ائارزن يصاقللزعرخم ا قيرطب ءاءدلا اذهل سلستادل عقوولاق |(
 ا اهنأف متلوهمال جاجملا لاق ميسان ع. رزوتلادخم نب ناثع نعف الرطسقلا نمحرلاديعنبأ
 ا ةنس كل ذو الجر نوعب را هعمتسا ق:هنامز قل دوت ةودقديعسلا مامالا نع فورزاككلا نيدلا دعس

 |[بهبحميعاربا نعةسلاجلا يف بوبعرجاوب ”نيدلا دج ل جالا خجتلا ىفربخا لاق يقوقدلا دونمج [
 || ورم نب هلأ دبع نبدي زي نب دك, نبر هع نيدلا يديه شلا ب حاصلا اةربخا لاق سيبحلايبانبا |
 ' رودت ابيلا رظنايف اك ةقعاض تح نب يلعن نهرلا دبع جرفلا لا سيدلا لاج مالسالا يش ْ

 /| نا اهتاي ! ىو + الجر نيسمخ ني دمع ركب ىبا انريخا لاقرصان نيدمتانربخا لاق يدلاو |[

 || متامودس أر ىلع ىدرت بازيملا علب لاخلا نيا دبعانريخا لاق يلسلا نمحرلا ديعوب انربخأ
 || ألو ارهشالا ةيسنيرشعو نينثا#لاة <كا سي ردا نيدمم ركبابا تعمم لاق يراصنالا نيسحلا

 لعل م ةكممملا ديعا الو ةئامسم قيام مننا ىضر سابعنبا تعم لوقي رانيدنب هرم تعمم |
 ا مادت دج عممدق هنا زيرك نيرماكلةوع د هيف هش دبعاعدامو ءادلا هيف باهتس عضوم مزتلملا لوقي |

 :| امةيقص تلاقف اهتزاجاف اهتمرك ا لاقمل يهتساالا مزتنملا اذعيف ءيثبدحااءدامةياوريفولاق
 [| دوس الا نكرلانم رفن ناك اممةاضارهثاوو رانيد نب ورمسلاق باجاالا يشب طقه اتوعدام
 ا نكرلا نم ةأسح اهناف ةاصحلا ةيضر سابع نبا ن مثيب دحلا اذه تعم نم يل باهتس ا الا يشب

 | الذ اهباعصا يف تجرش ءافشلا ابا لاقواذه لطدزي ملوارارم هللا توعداناو لاق هنا بث ةيفا نبأ
 || هتذدا الا دحا قبب ملف اهباحناطمق ءىشب هيفا توعدام ركب وب لاق يل ببجتسا ناوجراو ||

 و



ِ || 0# 3 
 خييشلا لاق يل باجتساف هللا توعد اناونيدلا بحت ءايضلا لاق اىتسا ومدن دنع 07 3 يقرص نيأظنل مع اميزوجلا نبالاق ركييبانم ثيدحلا 2ظ0 توعدانا لباذهيف يد د ام رصاننب دمج لاق نمحرل ا ديع يا نم ثيدحلا قدم ىل باهتسا الاطق ءيشب هيف هنا حس

 انأو فور زاكلا ايعساف مزتلملا دتعهللا توعد اناو دعصلا ديعنيدلا دج نيدلا يتقن ريشلا بلاق يل باهتساف هاما 0١ يل باح اومزتلملا دنع هنا
 0 ود ١ ثدحلا ىلوملا لاق يل بايعساف مزتلملا دنع هللا ت ا
 هللا ديعممتقط _ لاق 0000-5 هللا توعد اباو ٍقوقدلا

 ملتسا اذا تس ىفم عرانلا نم هقاابذ نب ورم نعو# يل باجتساف مزتلملا دنع هللا توعد 26- هيبأ نع بي عش نب ورمعع .
 ل 3و أطسن هيك وديعأرذ 0 5 ند 3 1 تت عا لطول تلق ةيكلا يد تجف هرمز

 بلأق هنادهيبا نعش . : ُ . مسد ع ! هبقاي وهيعأرذوههجووهردص عضوف بابلاونكرلا نيب ماق 7
 أ ءديبدح ماسلا يف ناك الف ل 00 32 ا آةمو < 00 نع هنعو هجام:ءاودوام وباوقرزال أ هاور لمغي لسو هيلعمقلا ىلص ها

 : 0 0 جرم نب هللا دبع هيل هم ورم نب هذئأ ب 5 ١

 ٠ لاقوتيبلاب هردصو ههجو صلف بابلاو نك ان >3 لسا كر بل إقأهلاق يل بيهتساف أ اطيل سما ذوعا رخس اا لاقو الا نمهئاب رج رحل لاقوم ديف لاق داو
 ٍإ نيب ملسو هيلعهننا ىص هللا لوسر لاق ,راق امهح تار وشر سابا 0 هللا ىضر سايعنبأ . . . 3 وعم !اقاميتع هلأ ف ىلع ههجو اعضاوبابلاو نكرلا نيب لسو هيلع ها ص هلال ل يديم ا تمع لاقي ددأ || نم هللا ديعنعو *© هنومزعلي سانلا نال كان . ةويفاربطلاب لاو دس لاق يورملا دمي | لاثارهنعملا يفر س ايعنيإرعو+يقرزال اهاور.. فل سو هيلع 0 يل طفأملا ىلع
 1 - دل ءعءرأ 0 . نم لاقدتاهنعويلبدلا هاورهل بيهتسا الا مزتلملا !. "ال لو هيلع هننأ ىلص هللا لوسر نم يبالا_كلاقدنعو*ريكلا يف يفاريطلاءاوو"ربالا ةهاعبح؛ 3 لاةهل ييجس الا مزتلملااذه
 55000 ديد نوي رشا ن و ثراث رعداق محرا اي تريقثملا ةلخو نيقيدصلا نيقيو نيب رقملا ا اذهي ءيتب هللا توعد ينامهللا رجحلاو بابلا نيب وعدي ناك لسو هي ةريرحيجلا نعو * ةجايدلا يف يريمدلا هلقن هنعمل جز. سءاذه تعذب مزتلملااذعيف |
 باب ىلع فقوذ لباق نمش هدب ىلا لفق ٌحلعأمل امو كاز 2 ا الاسي ددا | ان 1ع فق 6 عع مامواهم تل امابلكه دما اساوبا لاق ىل_ييتساالا اهتم تلعع امابلكه مت ميج ىلع لعاملامواهن تاع سايت وع داش داو نسحلا نب ده نسحلا جر نوح ةبمكلا باي ىلع لجر فقولاقيفارادلا ناملسي:- 0 يشب هللا توعداشأبأو .
 تيبلا لجو عدولاتهللادحر يخركلا فو و ,لاقةرخ الارم نمي باهت نا اوغرف اف نسنلاىلا وامام سةلفشملا تيت الا دبعاي كدر زاهيوتجلا أ لل ١

 رعم نعدزوأو يل ييمجتساالا ةماسايبإا نم اذه
 .انيصح!اماتوص عج لاقؤ زب اق ن مج مكقلخ نع كوغ

 تس 2 جلا نم( كقلخ نع كاوفع ده نا ها ضف ةعس نموجرا اناوأ 3



 ديك اا كا
 م مل ع 0 و جدر

 | عاقبلاريخ نأ لسو هيلعهنلا ىلص ههنا لو سر لاق لاق يرصيلا نسحلاةلاسر يفو*«لوا ماعابتلق خدم
 || دحلل وأ اهوزغي نم ةب وقماا نم لصحي ناك اتاي ؟نمو#9ماقملاو نكرلانوبام هقاىلا اهبرقاو

 || سابعنبانع ابنمو*ليقلا ةروساهيف تلزتو ةروهشم ةمواعم يو ليفلا ةصقكلل ذ ن6 اهيف

 داكيالاجير هيلع اتعب يمخلا عاركب ناك اذا ىتحة بمكلا دي ري عبت لبقا لاق بنعدتتا يضر
 | اعدف اَعَعَو ابتماوقلو مبيلع تماقو عرصنيف دعه مئتاقلا بهذي وة قش الا اهيفموقي مئاقلا
 أ اعبي دب رت كنافالاق نونم مثناف لاقاسموتاالاق“ تعب يذلا اة هاماملأف كلي راح عيت

 | لخدت ٌمكيبل كيبل لوقثو نيب وت يف درجت الاف اذه ينع به ذيامو لاق ءوسب هدارأ نممهللأ هعنمي |
 || معنالاق يرلاءةهتبهذ اذه ىلع تع جان اف لاقدهلها نمادحا عيشن الو ت ديلا كلل ذب فوطت

 || يف قييبلاءاورلاطملا ليللا عطقك حرلا تربداف امهتعهقاىغرسايعنبا لاق ىبلث درجت
 |١ ةراحملاب ىرو سيبقيلا ىلع ق يدها بصت فسوي نب جاجل اور ىوراماهنوو*نامالا بعش |:

 | قربلاىري و دعرلا اهنم معسي ةدجوحت نم باعت هل رادلاب ةبمككلاوانسا تلعتشافناريدلاو |
 || تقوحأف ةقعاص مهيلعمللا لسواو راثلا. يما ىاطملاوةيمكلا اهرطلم زواجاف ترطف |
 | اهناف متلورمال جاجا لاقف لاجرةجيرا هب تقرحا اهنايسحاو ةمركعلاقمهقيتجنم |
 || ةنس كل ذو الجر نيعب را دعم تق وحاب و روما تقرحاو ىرخا ةقعاص تءاجو قعاوص ضرأ ||
 0 تءيسارب !نع ةسلاجلا يف يروتي رز ورواو+ ناو رم نيكالملاديعمايا يف نيعبسو ثالث |
 ْ و هرمكنب هللا ديعنبب دي 000 :' نع سبع . كيوب اان دح هلا ديعانب دمحاتت دح :

 || رود اهيلا رظنايف أك ةقعاض تلرع نثنأ 1 ىلع ىرجنملا مضونيح سيق ىبا قوفل فا لاق
 || نا اهنا تمدو * الجر نيس مت كي يرينا باصعا تقرحاف رحالامحاهنأك
 0 تاموهس أر ىلعىدرت بازيملا ملقيل يو دعصاودوسالا ارججتلا علق 1 يطمرقل رهاطابأ :

 : الو اربهشالا ةندسنيرشعو نينث أم ددع يق أ نا ريب هّق عيطملا هتماراشا مرج هعم فرصنا

 || لعل ةكممملا ديعا الو ةئامسمخ لقوة" :اغدلث ليقوالمج نومب راهنت كله يطعمراامذخا |
 0 مادت دج عممدق هنا زيرك نب اعنبهقادبنأ ل نب ىلعالا دبع نعا هنمود# هنت نعسف فجل و وعق

 | امةيفص تلاقف اهتزاجاف اهتمركاف ةييش لأ :,ةنم اهيلعلخدف ارقعم رءاع نب هئادبع |
 ْ دوسالا نكران م رثن ناك امقاصحملا ف, لودؤ زئظعناىاينداما ًارملا ءذهمرك أ جرودا
 ا نكرلا نم ةأصح اهناف ةاصحلا هذه كة يرظنا الت لاق قحيف ابتلع قي رفا هباص أ وح

 ا الف اهباعتا يف تجرشنءافشلا اهيفمملدلإ# أ لمي بترا وجرأ يلاف ىفرللاهيلسغاقدوملا

 | هتذخا الا دحا_ قب ملف ايباصحا عيص 3 لاخلا شعب يف تلزنو مرخلا تمم تجمل |



 متجرخأ اذام ملاحر يفاورظنا و تلاقنت ف اهبر تعدو تلصو تماقف ىلا | :
 انا تلاقه لاق انيشمرملا نم انجرخا اداملعنا. اولاق بنذبالاكياصايذلا افمرملانم |

 تلاق ىلعالا دبع نم لثما ادحا انمرلعنال اولاقف ةكرحو ةايح ككتما | ورظناينذلاةبحاص
 ىلا اهب يه ذافةادحلا هذه 0 اذهذخ تلاقع هنعد مع اولعتفةلحار هل اودشق

 أ تيح نم هجري نأ دحال نكي مل ارما أرمأ هنمأو همرحيف عضوهللا ن ناأأل لقف ةبيش تنب ةيفص

 | نأ كايا مي 5 انياهحجأ عرصم يع ةيلب اهيف انتياصاف ةاصملا هاذه انجر ص هللا هعضو

 | ناىملا الجر الحر تعبت انلعج مرحلا تاخد ناالاوهان ىلعالادبعلاقف ها مرح نماهيجرخت |
 | اماوقرسين' اودعاوت مرج نمةسمح نا ىورياماهنءو# دح اودعبادحاو جلا عرص نماومأق
 ' هللا لمخل س احلا مهتقاو هنم لجرتمبلا نمي واز لك ىلعماقف ىلا! نم ةبعكلاةداز نخاف
 ا اتيبلات دثار نب ةمقاع نعدوعسمن ءاهنءو# ةعب .ندالا ارفو كاهناكم ءطيق و لة ساءالع
 تثقصتلاه هب ذزلت اهدعأ ا دم ىلعم دعاس عضوف ه ارعا دءاسمل قراذ ذأ تدبلا 0

 ال نا تيبلاب دهام هيف تلمم ىذلا ناكل ل مجرا لاقت خويشلا ضعب قافايحادعاس
 نه اهو ارماو ذاجرا 30 اوااسإ نأ حيض فان .عرشإ يآ أ ن نعاهنمو* هنع يلقن ل هثث دوعت

 اجرخاف مالسالاب هللا *اجسىج ماركا ريعسملا يفاللاو لف نير# انهسمف نافوطي امهوابايقفماشلا

 تعاج ذاةيعكلاءا انقب اسياجاك لاقىرملادبعد . بطي وح نع هيي نع حيت لأن ,ءاينمدج

 مااسال أي يدعي هع اراناودي 93 تسكيف هيلا دي داو اسايوز ءاغلأم .جوز نم ذوعت ثديلا ىلأ ةأرع ١

 ىوط يذلا !! اويتنااموقنا داورىلانب زيزءلادبلا ةوعاهنءو»* يزوأعا نبأ نهدروا لها هناو

 لج لاق سرا ك حي و هباهتا هل لاقف هُعاوق مزتله» لجرذحاف انو دق يبا ذاف هب اوأ ورندأ

 ةيحب اذافرهضعب هيتناف ةلئاقلا يف اومانم لس نم لأب وىللا رعيقول سري نامىباي ب و وضم

 ْ لفك ام ىلعا» رظناو كرقلال هباع#ا هل لاقف ل يبظلا ذخا يذلا لحرلا نطب ىلعةيوطنم
 لاقدها*نعاهن و ىبتلا نم تراك املثم تريدحلا نم هنم ناك ىتح هنع ةيحلا لزت
 ّْ تارك“: 2 ىوط يذاوإ زان بالك :رب ىمق دول هب ةيلهاجلا ىفماتلان ماراح ةكم موق لخد

 ١ امهسمائيلع عضوف هسوق ى ا مهتم لجر ماقفمأ د 1| سيعم نكي مول ةأم ةأم اوزبت> افاهب نول تسي
 أ اهب ايدتأيل اهوضيطو اهرزلسف ايلا اوماقف ىعرت م ١ وح ينو مرا ءايلق نم ةيبظ هب ىد ع

 رات + قدعردقلا تحن نم هتلر رخل يتوشإ مهي مضعبو ابحا لن ىلغت رادلا ىلع مردق انيبف

 ايجرت 0 م اللات تارعج 0 0 قرتحتم واهي موقلا تق ةرداو ةييلفع

 ؛ ماوشاذوغ نا لاقوقرزالا | ا



 0 ف

 رعاعينب نمالجو نيس نا ىورياماهنمو *هدخ ىلع هنيعتلاسف امر ىروعأ ارظن فاو طلا يف رظن

 ضعبيباوناك اذا تحاوجرخ مملطاب ىلعاوفلحو ةمأ ق ىلعتسيبلا ددع ةيل هاجلا يفاوفلح ي ل نبأ |

 تقلفتاف نودتشي اهتجزم اوجرفت مهيلعةرفعصلا تلقا ذا نولئاق ما بفةرتع تحناولزن قيرطلا |
 مثيخ نب أ نع يورام مزءزءام تاي آن مو مزءزاإلل هتل قف الجر ةةلذ لك تكرداف ةقلف نيسمح ا

 نافتب ذعتساو هلانلقم لآ ة مزز ءامد ددعاذافددوعن اسجل ىكتشأف هبنمنب بهوادياءمدق لاق

 هللا باتك ىفلاهنأ هديب بو سفن يذلا و هريغاهنم جرخأ .ىتح برشا نا دي رااملاةلغلغا ذه

 ىلاعت هللا باتكي فل اهناورأرب البار ةّري ىلاعت هللا باع +5 ىلاهناو ءمذتالو فز :ال مزمز ىلاعت
 أ اييلا دمعيال هديب بعد سفن يذلاو مقس ءافشو مع ماملح ىلاعت هلل ب اتك ىنااهناوةنودضم
 *قرزالاوروص:» نبنايفسهاور ءامدتدل تتدحاو اد دنم تعزنالا علصتي ىتد- برشيف دحا

 اير اهنم علضتي ؤرعأ اهيلا دمعي الو مذت الو ىردتال مزمز ةلرملا هللا ب تك ض عب يف نا ىوري و
 رووطلاوةدابعاهيلارطنلاو ءافس ل تث دحاو ءادلا نمبرشألتم هنه تجر م !الااتكري ءاغثبا
 رجب !يقددروأ ارو العشاو ةامالا مزمز نم نم ؤمديع فوج دعما امواياطخلا ط4أهنم

 قسم لوأو ّ اهب رض ةنودص ماه دجن ذ'مزمز ي لاقدن ا هنعهللا يبهر بدك نعو# قيمعلا |
 اماو كللدلاءاهدب تيع“ابتامما نم ةنوتضمو قرزالاهاورمقس* افتو مط ماعط ليعاممأ اه ءام

 ليقيبلطملا دبع نا لد قو قفاتم اهتم مل هاب اف نينمول لأ أريغ لعاب ”نضاهن ا ةبنم نييبمومهلاقال

 امبهع هلي ىفذر سأايعنيانعو»# كياعال سانلا ىلعاممتندض ةنودضا.أ رف محا همانميفهل |

 ناو ساكانش ا تام مزمز ءام ىلسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر لاق لاق ا

 ١ مومزءام برش سايعنبانأكو همطقك الن عطقيا هعبرشنأ وهللاك ذاعأ ذيعتست هب رش أ

 | ةداي 00 دلك نم ءافشواءساواةزرواعفانالء كلا ًاسايفامبللا لاق |
 | لاق ييدلا ءاور كلل ذك و ليعاهسال هلل ايقسو لي ربج ةمزه يو هش كعبشا عيشاهتب رشناو ا

 ا هتنن تحت كل ءافشلاو قزرلاو او ملعلا ينعي 0 دعوي رعلا نبأ

 ,| نيب رجلا عفش وهونيلكوتملا عمىلاعتهللا ناداب رجع هب رشلالواي ذكم هن نكيمل وهني وط تلسو

 ا برشا مزمز ءام ٍلسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر لاق لاق هنعهقل ا يضررب اج نعو#* ينطقر ادلاءاورو

 ا *يلطلا يس يرشتسملاو اورهحلا اهاضق ةجاطوا هنا هعبشا خوخ وأ هلل اهانش ضرأاهبر مش نهد

 ءادلكنمءأ اهش مزمز ءاسم مسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقت اق أ ممعهلل ا ىغرةيفص ن عءو

 لاقإلسو هيلعمشا ىلصهلا (لوسناامهنع هلا ضر سابعنبا نعو»*< سو درفلا يفي دلاءاور

 ٍيراخبلادرقنأو نابحنب او ةبي شيلا نيركب وباودمحأ» اورمزمز ءاماهودرب أفموج عك نم ىجللا
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 ف
 دحا مهقباسال ةكم لها ناك لاقامهنعهللاىضر سابع نبا نعو# ءائاباهودر هرياف هج ارخ ايو

 مولجر فيس ضرملا مهباصاق مزمز ءامنعاوبغر ىتحدوعرسالا دحا مهعراصيالو ءوقيسالا ||
 ناهنعملا يضررب اج نعامبنعهللا يضرريب زلانبا نع لموملا نب هلئا ديعنعو*رذوب | ءاوو
 نعو*قبيبلاو هجامنياوقرزالا هجرخا هل برشا مزمز ءاملاق سو هيلع هلا ىلص هللا لوس و
 يبانبانامهللا لاقفةيمكلا لبقتسا مث ُمدب رشدتم قتسافمزعز ءامّقاهنا كرابملانبهناديع
 لاق سو هيلع هللا قلص هللا لوس .ر نأ هنعدّنا يي .ررب اج نعر دكنملا نيدم يف ا نياانثدح ةكيلم

 نيدلا فرش ظفاحلا هجرخاهب رش مم ةمايقلاموي شطمل هب رشا اذانا اهودل برشأمل مزمز ءام
 ءالعلاهب رج دقواملان ةجاخهب رش نم ءانعم هل برشامل هلوقو مسي حصصلا سر ىلعدنلاقو يطايمدلا ١

 كسانمن عالق قيم ارصلا يفو# هل ضفو هلل ادم_جياهولانق ةي وبندوةيورخ 1تاجاحل نوحلاصلا ١

 اذاويلرفغاف مهللاة ةرفخلل هب رشايفا وللا هبرشدنع لوقي نا ةرغقلل هب رشوفرا نم. يغبتي جلا ا

 يبلا 8 و*+يننشاف مهللا اينشّتسم هب رش ثا يفامهللا_فكاق ض رم نم ءاقشتسالل هب بر شدوا ٍ

 افيكو من لاق مزمز ٠امنم برشت أ معاي لاقف هنعهللا يضر سابعلا همح لسوهيلعمش | لص ا
 هللمسب لوقثو هيف وكت هيلع تعاد لع دتقل) 2اقا شا فنا عزنت لاقل نا ا

 ءافشو اعساواقزرواعفان الع هيف يل لءجا مهللا هرخآ ايفوتارم ثالث يملاعلابر هقدملاو ا

 أ فاوطلا تلخد لاق ءالعلا ضمب نابتكلا ضمب يو*ينورزاكلا تدحلاءدروا مقس لك نم
 ليما نم تجرخ نا تفحويفاذآ أ ىتحرصتعا تلمجت يت ذشاملوبلا ن ميف ذخاق ءالظةليل يف إ

 هل برشا مزمز ءام مسوي ء هقنا يىلص هلوق ترك ف ف جت اماياكلل ذوراذقالا ضعب اطانأ 1

 ُةييقورزاكلا ديعس ىلوملاهدروا حابصلا ىلا ينعي هذف اهئام نم تعلضتف مزمز تلخدق |
 بيصي ناكف يمرألو هيفةياؤ ناكف للعلا هب رشهدع هللا يضر يفاشلامامالا نالاقوهكستم |

 || وهو ةرباهيفاقي وسبرش الجرن ا كلذ نمو» ةرشعلا نم ةعستلاو ةرشعلا - رمةرشعلا ||
 برشي نا سانلا ضعب هرماف توي داكو دف قبطي نار دقيالراصو هقلح يف تضرتعافرمشبال |
 هتبلذق دهسلا نم ةناوطسا دنع سلجودهجيائيشهنم برشف ءافشلا هيفهلنا ل اسي ناو مزمز ءام ||
 ءافشفيسو يعكانلااهركَّذ س ًابدب سيلو ائيشة ريالا نم سحيال وهو همون نم هبتناو مانف ءانيع |
 اقذاح ابط 2كم ناريخاف هجالعنمس يأ دق ناكو ءاقستساهباص نعل !نمالجر نا مارغلا ل

 هنا لاقف كلذ نع سيبطلا لثسف هدم سياف لوقلاب هل ظاغاو كبل اءاال يف لاق ماتا هيلا لحرف |

 الفدب رشوا ول دهنم عزنف مزمز ىف ا هنم سي الق هجالع رشابأنأ تشع مايا ةث ةثالث دعب تومي |؟

 ناةفاقعدجحلا باب ىلاردايف جورغادب ريمن اكو تطبيق. دادائيشن ًاكدجوهدطب يق رقتسأ



 1 ٌمككلذ لئم لل صحو برشو عج دم يظع لاهساهل لصحوالاادهتسملا باب لص واف دعجسلا ثواي

 ا حيت يفو هأ ءافشلا هل لصحو ينعي رع دقهتطب نأ ى أر ةشلاعلا ينف كلذ لثمهل لصق برش

 نعض مزمزالا ماعطدل نسيلو موي ةليلنيب 2لريثالث ماقال لرذ وبا مدقاملهنايراخلا

 ١ اهتاةكرأي ايم اهنالاقملسو هيلعهّلث |ىلص هللا لوسرل كللذر ذوب ارك دايلق همطب نكح ترسكت تح
 ا هلأ ىلص هللا_فلوسر ةنضاح نمياما تلاقو مقس ءاقشودانودوأ دوبأو لسم» اوريو معط ماعط

 برشبيف ميصااذا ودقي ناكالااثطعالو طقاعوج ملسو هيلعهقا لص يبنلا ىتشااملسو هيلع
 لاقهنعهنثا ىغر ليفطلاييلا :رعو#ناعيشان لوقيف ءادغلا هيلءاتضرعابت رف مزمز هام نم
 معناهنا_لوقي و ةيلهاجلا يف ةعايش ىجست مزمز تناك ل وقي ا بنع هللا ير سايعنبا تعمم
 ةيلعاجلايف مزعزز يف اوفاتتل اق هتعهللأ يضر بلطملادبعنب سايعلا نعو لايعلا ىلع نوعلا

 عانوع اهدمئانك دقو احويص نوكيف اهنمنوب رشيف .ىلايعب نودغي لايملا لها ناك أ ىتح
 ال ماياةثالث تدكقذكم تلج ةيدابلا ينيلحا عمتك لاقدوسالان بعابنز نعو+لايعلا
 نأ ةقافم تيكر ىلع تكر بف مزمز تيتا ىتح تقلطناف مزمز ءأم نم برشا تلاقف هلك آيت دجا

 اذافتب رشفوادلا تجرخاىتحالياقاليلق عزنا تلم دهجلا نمولدلا يبسفريف متاقاناو عسا

 ةوقدجأ اناو تقلطناف يعجو ىلع ءاملاب تب رضف سعان ىلعل تلقف ىاياتث نيب نبللا فيرصب
 يقدجو ءىظاذ' ناكودابعلا نم ناك ايعا ار نأ ب تكلا ضعب يفوق ارزالا هجر خا هعيشونيللا

 سايعنب | نعو+ هكسنم يف ينورز اكل ا تدحلا ءدروا ءامايفدجو أضوتت ناوارااذاواتبلمزمز
 قافنلانم ةءارب مزمز ءام نمعاضتلا ملس ملسو هيلع ىلس هللا لوسر لاق لاق .بنع هللا يضر
 المهنا نيقئاتلا نيبو اتتيبامةي؟ ؟ ملسو هيلعهلثا ىلص هللا لوسر لاقلاقهنعو قرزال!ءاور

 ءام عمدجيال لاق لسو هيلعدشأ ىلص يبنلا نعو* خي راتلا يف يراذيلا ءاور ءزيمز ءام نم نوعلضتي
 يبلا نأ امبتع هلنلايضر سايعنب ب انعو يربطلا يمخلاو ءاورادباديع فوج يف نهجرانومزمز

 هلاجردتسب يربطلاو نايح نبا هجرخا مزمز ءامضرالا هجو ىلع ءامريخ لاق سو هيلع ىلص

 | هقا ىغر سايعنب ا نعو# عورلا نكسي ويلقلا يوقي هنامزمزءامصاوخ نم نارك ّدوتاقث |
 ١ بهذا لضفاي سابعلا لاقف قستساق ةياقسلا ىلا ءاج لسو هيلا لص هقالوسر ناامهنع
 ْ ١ يتقسا لسوديلعهلا ىلع لاقت اهدنعنمتب رشبلسو هيلعهنلا لص هللا لو رت اق كما ا

 ا معو مزمز ىلا م هئم برشف ينقس نقسأ لاقف هيق مهيديا نولمي مهنأ هللأ لوسراي _لاقف ١

 || اويلظتنا الول لسوهيلع هئاولم لاق مث حلاص لمع يلع مناف اوامعا_لاقف اهيلع نوقسي ||
 || ناءزح با ركذو يرافيلا هجوخا هقئاعملاراشأو هذه لعل يملا عشا تح تلزنلاهيلع |



 | عزت لسوديلعهقلا ىلص ىبلانأ عرج نبأ _رعو رعو * حاولا ةجبح يف ينمي رملا م موي , ناككاذ

 ركب لسمب نترلا ديع نب دم نعو ي دقاولا ةاورفس ار ىلع بصو هنم برشف اود هسفدأ

 نملاقن تج ب نيأ نم لاقف لج رداجا بتعملا يفر سايعنب !دنع تك لاق مهنعهللا يف 71
 هللامسارك داو ةليقلا ليقنساف اهتمتبرش اذالاقفيكف لاق يغبني اك اهتم تب رشق لاقمزعز ||

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناف لجوزع هللا لغحاو تغرفأ ذافأبنم *علضتواث الث سفدتو لجوزع

 ينطقرادلاو هظنل اذهو هجام نب !هاور مزمز نم نوعلضتيال مهنا نيقفانملا نيب واندببأ ب لاق
 ا دق ىتح ءالاتمال أ علضتلا يروطلا لاق نيت طرش يلع مربصم هن هنالاقو كر دتسملا يف مالو |

 : هللا مسيةرع ملك 'ىدتيي تأرعت الث ءانال نع هاف لصفي نأاث الت سفنتلا نم دارملاو عالضالا

 أ يف سنذلا نع يعنلادرودقو ٍقرطلا ضعب يئارسفم ءاجا ذكهو هتندمماب متي و ميحرلا نرلا 0

 | سماع مزز ةعص يف ملوهيلعمتا ىلص يبسلا ماك لاق بنعم يضر سابعوزب 'نعو# ءانالا
 1 هس أر مجرف لاضاما ىف عرك مدنا مسب لاق ةرلدلايقارع تم دي عضو رتبلا هل تعرذولدب ا

 ا مهلا دا لاقمهس ار عير ةل والا نودوهو لاطافابيف عركمتدننا م ب لاقق داعا تهشم دججا لاقف |

 مسوهيلعهثلا ىلص لاق ته دجلا لاقق هس ًارمرتيف كا نودوهو ل اطاف هل مس لاق ا ريف عرك 1

 | يقارعلاو٠:قرزالاهجرخا اوعاضتي ىحاطق اهتماون رشي مما نيقءاملانيب وابا .ةمالع ||

 ا تياييع ن ميما ؛هلوادت | ذااعرك ةعركي ءاملا حرك وول ! دل ىلع ةضرتعملا ةيشالاي وذوق رع عج

 '| هللا ىلص يبلانا مهنعهللا يضر هقادبع نب رباحو سابع ربا نعو# ءانابالو دفكيمب رشي |
 : غي ملسو هيل ءهقلا ىل<يبلاو ينعي نيت دار ا ءبق مزمز ءامورمك نب ليس ىادل خسأ سو هيلع ا

 : هلل لصقل لوسر ناريجتواب ات تناك اهنااهنع هلا يضرة شناع .نعو *ةكب ليهسو ةئيدملا |إ

 ا لودكت نعو+ يه هرثلاها اورهن»مييقسإ و ىخ درا ىلع هيدي ناك برقلا يف هطجي ناكل ودلع ١
 || لربح لاق جا نب ناقعنعو#* مالا ىلا هدوزتي ومرمز ءامدعم لمحي ناكرابحالا سكنا

 1 بهذي اه ءامناو قافللا نمد ءاريمزءز ءامنم علصتلا نا ينغلب لاف مسار ءنب كايحشلا نعلتاقم |
 | تارفلاو ليتلا نهبذعا هيهنوكت نامزاريلع ًايسدناو بلا اهيا حالطالاوعادسلا ا
 | راطمأت ةكتباصادت ١ك ذو نيتئامو نيداتو ىدح !ةدس فكل ذأني اردقو يعارملا دمعوب ,١1لاق |

 ِ ىتح مقتراو مزءز“ ءامرتك و نيناٌعةهسو نيعبسو عيس ةنس يف ةعادع لويس اهيدأ ولاسفةريثك ا
 || الو كالذك طقابتي ارامو اهونوا حرذاةعبسالا!ايلعلا ارتفعت نيب ودنع نكي ططاهس اربراقإ

 '| اهبرشق ىقلاقكمم ايمنم بذعا هذا ناك ىحادج تب ذعو كال ذك اه ارهنارك ذي نم تعم“ |

 | نويملا هايم نم بذعا اتي اردقوارتب وذملاهنم برشلارانخت ةكم لها نمريغك وانا تكواهلحا |
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 نيناقو ث ثالثة عس يف كلذ دعب تعاط مك وذعلا» دهباه -ارهنارك ذيؤياشملا نمادحا ممساملو |

 ليللا فوج هي ةليلانا اهيب لاقدلاخ نب ةمركع نعو#* هلاح ىلعت ةراكلا ي ءاملا ناكواه دعب امو |

 أوغر 0 الفطق ءيش ههبشي مهبايث ضايب را ضي با مبيلع نوفوطي رفشاذأ مزمزددعسلاج |

 اوماقف بلاقر اريالاب ارش نم برشناببأ اويعذ أ هياصح ال لاق مهصضعب تغت دااق ينمابي رق ةاواص |

 رشملا |نءدحا مهيف سيل اذا تلخ دف تمت مهنا ًامفموقل !ىلع تلخدوأ هللاوشل ةةمزءزاواغدف

 يبنلا دهع نمةرهس# ةي !ىربكلا صئاصخلا هباتك رخ يف يطويسلا ظفاخلا لاق « اع

 هللالوسرلاق لاقا ينع هلئأ يقررمت بأ نع معنوي ع 1ن كلا ىلا لموديل ىلص ١

 نع هنتس يف قييبلاو ميعنوبأ جرخ او ة#وأ عد عفرالا "ىرم ١ مح لبق اه ملسو هيلعدللا ىل لص

 لاقنراخلا ىصح نع ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر تل ًاسلاق هنعدتنا يذر يرد ديعسيفلا |

 هللا يذر سابع نبأ نع يقبيبلاو ميعنوب ا جرح او لأب 2 لثماب - ارا كلذالرلو مفرأ 6 .ليقلام |

 ناكل كل ذالولو عفر راما نم ليقتامهنا لاقف ىرتاكو هد ىمري داما صح نع لتسدئاامهنع |

 ةهئم ليقثامكلمدب لكو لاقأ بنعهللا يشر سايعنب نع ههس يف يقميبلا جرح او*ريبت لتم |

 باجيا يف ملسو هيلع هل !ىلصانيبن ةوبن ةحصا دومشلا ةئيبةي : اهذهريمتوبأ لاقكرت :ليتتيل اعف |

 هللا ىلصهللا لوسر لاق لاق ادردلاىبا نع طسوالا ييناريطلا ىورو*هاتيبل بلا مح هتعي رش |'

 جاهلا نماهيفرُتك امهم ىنم نا ينعي هللا اهعسو تل اذاههقيض يف محرلاكن ملثم سو هيلع |
 عستت لما لصح اذاف ةقيض نوكتمحرلاكةقبضاتحاسم تناك اومهعست لاقت اومهباودب |
 لريدهلا يف ةدهاشمي# كاذكىنميفةدهاشماهنأا5 ةيالا هذهو نينطأ وع رادقم |

 ناف ةفرتملا ةكم يف مارا دج اوةرودملا ةئيدملا يف سو هيلع هللا لص يبنلادجح#«نيشي رشلا |
 الة داعهتحاسمه ةرا عمابعسل وفولال نم تائم هيف عمشجي مارا دجسلايسالواعنمالك |

 رثكأ ةيس نولقبال جاححلان اةرهاظلا تاب آلا نمو * عمهم يتلا عومجلا كلت :لتم مست |

 ذافلالاو ةئامتالتلا دعب رشعةنسك ىلا ةئامتالغلا نوغلبي دقو جاح فلا ةئاملا نع نونسلا |

 ايده جيذيالا دحام هتمأ٠و نيدسلا ضعي يفكل ذ ىلع نودي زي دقوةمججا موي ةفرعموي نأك |:

 ىوسفولا تاثم لا نمهنوحجذيامددع غلبيف اياصفلاو ايادملا نم: دعي ذي دق مهنمريغك و
 عموة كم لدا ىلعو مييلع هنوعيبي و جحلامايايق نوباصقلا هحيذيام ىوساذهو لبال اورقبلا
 يف بسلاو ارهاظال زاتةدسلاماي ارئاس يفاهراعسا نعمايالاك كالت يف نغلاراعسأ ل ناتقتكلذ

 ممدنع فورعملا ِب ملأ ىمراص هنالاحال اولمو زاجملا ل ئابق نمي ار عال أ هيلجام ةرثك كلذ

 ٠ رمكللذ تمعماك توملا اهيفرثكي عيبلل اهضرعي وجحلا مايا ةكمىلاهفغ بلي نمنا |
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 63غ دزإ 9ع مرايد ىلا هنوعجري اهنمريثك قب ومسوملا يفاهتمنوعيبيامنوعيبيف ني روثك

 راجتالالياق ةلهر ضرا اهتحاسم قيض عم اهنأ ةفلدزم يفةدهاشملا ةديبلا تاي الا نمو

 ف”روعيس جاح لكل يواهنما ثالتلاتارمجاتايصح ذخا عراشلا نس دقف كلذ عمو
 واف اهنم ىمرلا تايصح نوذخأي فولا تائم جاحملا_:رم ممعجي ةنس لك يفو ةاصح |
 اهظع البج ناكل نر آلا ىلا سو هيلع ىلص يبنلا ديعنمىصاحا نم اهتمذخا امعمج |
 ةئاتالثلا دعب رشع ماع تحت“ نيح يسفنب تدهاش دقو نيلبج نيب ةعقاول ا همر هعسنال ا

 ياما لمرلا نم ةعقب يف يدي تلخ داةفل دزملانمتايصحلا طقتل أت قائيحيتافلالاو |

 | اهريغى هب سحأ الو لهرلا نيب نم ىصحلا جرس !ترصف اضرءوالوط عارذ وغاهتحاسم ا

 || اضي ا ىمملا نم جراف لمرلا سم ةعقبلا ثاات يت مهليجأو ىرخاةرمييدي لحدا متدتجرحا |
 | ةعقيلا ثالتنمةاصح نيعيسلا تيفوعساىتحارارءاذد ىلعت تركو هريغدوجسوب سحا مل ام |
 مل روفغملا جاسملا نامهسدعن نميتخابا» .ىلعتابلا نمو 86 تافرعالياقالا اهزواجتالو |

 للوتسي تيحم مهحاورا يف ةفحواوظع ارورست اف رع نم مهتضافأ نيحنو دج مهم ل ايقلملا ||

 ىلاعت هقدجلاو يسفن يفكالذ تدجودقوأر هاظابسهلاوملعي نانودد رورع رسلاو حفلا م مييلع |

 ىلع لدي ملاح رهاظ ناكو مهما نع كاذب ينوردحا هاقفرلا ترم ةلمج يعم ناكو ٍْ

 رطفلاديع موي حيصأ نحن !مهمفعي هب يقرححا آم تاي هل .٠ كلذ وتورم هاو ميقدص ١

 نالعنب | لقنو* عا هللاو هل اروقعمناضمر رهش ءاقلعنم وكي ادورسم حولا فيقخاطيشت ْ
 يروثلانارقس نع ىيمعلا رمل :رعمارملا هللا تيب جلا مانالا قوش ريتمهباتك يف ىللا

 أآذاف ترظف اهدعبوحا الو تافرع نءفرعصنا نال رن مو ةحس تح ح لاق ىلاعت هلل ا همحر ا

 أ نايفسأي مالسلا كي اءو لاق خيسأي كيلعم السلات ل - لق ”يما راظني وهوهأ هع ىلع عت خيب 1

 ١ ده نيجح دقل هللاوف يإ رين ل أ_لاقيين عت نيا نم هللا نام تلقف تي وناععجرا 1
 يف ةحرلا هذه ىلا رظءانيثالثلاو ةسماطلا ةحط !يفانههتءاعرعبافقاو تنكو ةجح نيثالثو |

 سائلا ضافاو سعأللا تب رغىتحاركفعم تيقبف حو همت لبق هللا لهيعرماو جاححلا عا |

 اق أكيد ارهةليلل !ثلل”ثفو ليلل | نجو دحا يعم قي ملوةفل درم ىلا تافرعنم |

 فنراتطا باوبا تحو طارصلاو نازيملا ب صنوبتكلات رياطتو سانلارشحوتماقدق |

 ممريغ لبس 0 تيدونف ي درب و ىرح نم جاحملا يق مهللا يدانت راثلا معد ناريتلاو |

 ياضراوبلط مىتاف ةعافشلااوقزرو ةمايقلا شطعاوقوف تافرعرحو ةب دابلا شاطعاوق ا ذمهناف
 | ن. اذه يبون يف تاقفكاذ تي رو تفوت نشكر تيلصو تييتنف لاق ملاوم اومهسفتالال



 ا : قمكىلعاذاف تددف كديع دف لإ ميل ليقف ناطيشلا نم مأ نمحرلا
 ري لف خيشلال اق مدت أرق تح بوشكملا يلار اولاق هثيب لهأ نمنيعيس يف هتمنش تدبلا رازو

 ينيسقسلا# يداوسلادوادنب ؛ناهلسو اورةخنوعيسو ثالث يلم ىتح جحاانأ اوال ا ةنساح دعب يلع

 راث ١و تيداحا تافرع لها بس ونذ نارفغ ىلع لدي ام درودقو+ر اونالا ,ةجحب ىسملا هباعك يف

 تانيبلا تايآآلا نمو 6 محلا يف ىرحا ةيآ #9 اهتالععي عجارت ةريغك تاياكسو
 دعيلاو فعذلاوةوقلاو ىنغلاو رقنلا يف م ةالاثحا ىلع ن نيلسملا نم جيلا هل ,اردقم ناكنمنأ

 عناوم كانه تناك ءاوس حي ىقحرأ أرق هعمهلرقي الام قوشلاو ةيحخلا ١ رمديأع لخديبرقلاو

 يصل رهجتلا نافروبلظ ىلجانامرلا اذه يفكلذربظ دقو نكت ملواجلالا ف عاصتو ممملاطبتت

 ةجردملا ميد دقو هتادم لوطت ا ,مضعب ُثيسو نينسلارتك١ يهنمدب الراص جاجملا ىلع 0

 ةيصصل أو ةيلاملا تارضملا عاوباو تاقفنلاة ةراك عم ةداع ل عجي الام قاشملا : ىمابعم لصحي |

 نم ارينكم عما 0 كلذ عمو فلالاو ةئامالتلا دعب رشع ةنس كلذ تدهاش اك |
 مهجح ةيفيك يف «روكاذي ةديدشلا ةلاكلا كلت ةيس مو ممل الم يف جاسحلا |

 مهيبنةراي زوم ةدامهيسي الوأ رحم محا ضعبلا لوقي دارنعا موهمقع لوقيهىرحأ ةرعأب

 راطخالا ع ءيش ةغب رشلا دهاعلا كالتب ميحاورأ قلعتو ملسو هيلع هلا ىلص لظعالا ا

 كللذ نول نيلسملا لا لكك روك عمو لاوحالا تدعشاوتاقدملا تمنعامهملاودالاو ||
 ا ةين هل تلصح رم ىلعل اه ديال اهيصاقاو د البلا يلا دايفهراشتنا ومرابعشال مل اعلا

 ند مهجور خ ليترهتلا ديدشتو نوعاطلاو ءأب ولا عوقوب نومعسل لب هتيز زعيروتنىلد ارحلا |

 |( تاقشملا هذه عمجحي م ندريتك جل !نعهر رح يرو اتىلدا مهسوفن ف كل ذر زيالد مدل :

 نيحلاصلا :ةر ماريك اقهمتاب اياو اياهذرتع َه ةقسع تقفاردقوماع لك يف مهصضعب مسي لبأ ارارع ١

 ةسواسلا ين كالت هتجح نايفريخاماثلا قدمد لهانم لايبخل اديعس يتلا هعمارابخالا ا
 مهصايق ينال لاق نيناتلارشعيف ودوهأوق فمضو هنسربك عمك ذب روهشهوحو نوث التلاو ||

 رفسلا ىلا ىنقوس اقئاس ن ناك ىرا محا !ماياتءاج اجاذافىرخأو رم "أم دع ىلع يعض بيسي

 دنعدتدهأت يلا ةق : انهت دنوكو هح الص ل: رءالا فف هقدص لعل دي ويرايتخا نودب هيلا

 نم سأيلا لصح ىتحدضرمدتشاولاهسالاباصي رمروطلا ينرحملا لو يف متل نمانعوجر
 ىلاهجوت مثتوريب ىلا اتلصوو رجلا مايا تس ضقنا نا ىلاديدشلا فءضلاةلاح يف قب وهئافش

 ناانهمرك دادارطتسالا ندهتسل ا مو هت داع ىلعاه دعب خ دقف كلذ عموةلاملا تانت ىلع ماشلا

 نم ةعامج ىلع هريغو ثي دح نما هريغو ريح حصا أرقدن ؛يفريخلاصلا لضافلا عشا اذه
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 دي“
 وهدناو ىرب زكلا نمحرلا دبع جيشلا ورصعيف يناشلارطقلا تدعم مهلجا نمماشلا ءاطع رباكا ؤ

 ةءارق هاورام عمو امهبوه ينزاجاو مهتايورم ميمججو اهيمو زاجا هحياشم نمهريغو
 يرب زكلان مرلادبع جتا ذي مال ن .كللذ لثجيف ؛احادقو هريغوروك ذملا هخييش نع ةزاجاو
 دم نب دم سيتلاو ماشلا يتفم هز محي دما دوت دي! ناتمالعلا ناليلخلا ناسي تلاروكذملا |
 ١ ءافلخ صخ نم ريبكلا يتالادجت حيشلاهوباو اهحيشنباوةيدنبشقالاةقي رطلا خيش يفاخلا |

 اهخويترتك أ عجرموقب دنتقنلا ةقي رطلاودجت ي ددبشقنلا دلاخ حييشلاانالوم ظعال ا ذاتسالا ؤ

 || دقو مهتاكربب انعفتو مهنعهّللا ىدر نآل ا ىلا هرصع نم ةيءالسال ادالبلارثك !يفاهيدي رمد ظ
 !( ىلاعت هللا امهر تايتالاوديباسالا ركذب ةلصفم ةلوطم ةزاحايامهمدحاو لك يف زاجا |!

 || يذلاديدشلا قولا اذبف تاقشملاو ماوملاةرتكم مم جاحملا قوشةدش يف تحيل ا ىلا مجرنلو |
 ,| ةعباتم نم ناسالا عنه اهفدب يتلا بابسالا ةرتك عمه ي-اصرايتحا نعاجراحنوكيناداكي |

 || هجولا اذه ىلعدلو صح نكي له هيدلاراضفاو هيلعرومالازعاوهيلا سانلا ب حا ىلاهاوهوهقوش |(
 || ةيعيبطلاو ةيويندلا بابسالا نء لابلاب رطحي و لقملاهروصتيام قوه ىلا رسلالابيجصلا ||

 ْ أم عيطلا قوفوهي ذلا مالا اذه ىلع اتعاب ايقيةحابي -نوكت نأ ضنتالابعيج تعجول يتلا
 ٍ ةالصلا هيلع دمت انيس هب ءاجام عيمج ناو ق ملا نيدلا هللا دنعوهم السالا ني ونال ال هناوشللذ

 محلا ةروس يف ىاعت هلوقريسفت يندروام . رك دام ةمع# ىلع ل ديو قدصلاوةىعان راةمدلكمالسلاو
 535 سا الا لي مرو سضم ارم لا هما #5عنم ىادكمم باص هانا

 | تمسي لك نم نوت أب رماض لك لعو الاجر كوت أب_عحلاب سانلايف نْذاَ
 ْ 1 بنعهلثا ىفر سايعزبا نع هريغو هححصو عاهل ا جرحا يطويبسلا طفاملروثنم ار دلاريسفت ينف
 | غلييامو بر لاق محااب سانا ينذا لاقف تغرفدق بر لاق تييلا ءانب نءيهارب غرم لاق
 | تيبلا ىلا وحلا يلع ست سائلا اهيااي لق لاق لوق'فبك بر لاق عالبلا يلعو ن ذا لاق قوص

 ,| جرخأو*نوياي ضرال ا ىصق!نمنوئيجي مهنا ىرتالا ضرال او هامسلان يب نمدعمس قيتعلا
 مجحتلاب سانلا يف نذا نا هيلا هللا ىحوا تدبلا يهاربا ىنبام لاق اصيا سايعن با نعهريغوريرج نبا

 بارتوا ةكاوا رجشوا رج نم هععسامهل باعتساف هوجحت نا كر ماوأتيب ذحت ادق كب رنأاللاقف

 ي داني نا يهارب ا هلثارم اا لاقاضيا سايعن ب! نع متاح يبا نبا جرخ او# كيبل مهللا كيبل اولاقف
 اوبيجاف محلا يلع بكه للا نأ ىدانٌثهييذا يف هيعبصا مضوف سيبقاب ادعص محتلاب سائلا يف

 جاح سلف نهلا لها هباجا نم لواو ءاسنلاماحرأو لاجرلا بالصا يف ةيبلتلاب هوباجاف مب د
 يلع_:رءيليدلا جرخاوخذتموي ميهارباباجاناكن مالا ةءاسلا موقن نا ىلاذئموي نم مني
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 | ةدحا ةدحاو وةيبلت ل نف قل ال يب ملام ربها اربأ ىدأ ا لسو هيلع هللا ىلص ي يبنلا ىلا همفر هدعهشأ ىضر
 سابع .نبا نعرير ج نبا جرخاو يك ناسف سو نيتجح م ندترم ىبل نمو: دحاو ةجح

 ْ | رجحلا ىلعمالسلا هيلع يهارب أ ماق ..لاقمتتلاب سانلا يف نذاوىلاعت هلوق ين امهتعهللا يضر |
 | نم ٠ 1 نم ب اجاف ءاسنلا ماح داو لاجرلا بالصا ين نم معساو جتحل يأ بستن سائلا اهيأاي ىدانف |

 | نيديعس نعربر جنب جرح أ ىو * كل مهلالأ كيباذتس 5 اما ملا سخن ! هللا لع يبس نم ا

 '| رييج 1: رب ديعس نءعرب رج نبا جرخأو 7 يجاورك لكي ترقو لاقوشساب , سأدلايف نذاوريبج |

 يف ىدادن جرشت محلاب سانلايف نذاناهيلا هللا وأ تعا ءانب نمميهاربأ عرفا لاةاضيا ا

 | الو جال .سنانمدحا دئايح همه لج وسحلاتيب ذا دقت رناسانلااهيا ايسانلا |
 ١ يي“اوبا جرخاو*كيبل ميللا كيبل لاقالا * ينال و ءأع اللول جالو بارتالو ةكاالوةرجحش 1

 ,| جلا يف يهاربا نا دا نم ناذالاذحا لااقامهنع هللا يصرريب رلا نب هلا دبع نعنادالا بات
 نع متاح يلا نءاح جرح او+ة الا تلا سو هيلعمتلا ىلصهلثالوسرن داع لاق متعأاب سادلاينذاو |

 ادن قرشملا ليقتسا هللا ىلا سانلا ءاعدب مالسلاهياعميهاربا سما ١ لاقريمت نب ديبع ||
 نيا جرح اوكي كيبل بيجاف اعدم نعلا لبق ماعدم ماد تلا ليقتس !متاعدمبر ذملا ليقتسا ا

 لع ماقف اقم محلاب ساملا يف ضانامال الاهياءرميهارب! ىلإ ىو ناذع ملط بلا نب ىلع نع متاح يبلأ

 ٠ ناك وذوي ضرال آنك احا« جحا عرب ايهتلا ناسانلااهياأي لاققرحملا
 ينمو ءاسنلا ماجا | :أ جرخاو« كيبل مهللا كيبلاولاةعروجملا يب ناكن مو لاحرلا ب 0

 جالس انا يف نذاومالالا هيلءيهاربال ءالسلا هيلع 7 رج لاقلات دحام دي ني ديع |

 مهلل كيبل اولاقفدابعلا باجاف تارء تالت 6 رمل اوييجإ سال اهيااي لق لاق نذ نا فيكلاق |

 | نيدبع جرخاو* جاح وهف قلحلا نمْذعوي ميهارب اب اجا نق كيبلاش رمبللا كيب كيبلاتبر |
 | نذكينأ ميهاربا سما تيبلا ءاني نممالسلا ١ هيلع ل يعامسأو يهاربا غرفامل لاق دهام نع ديب |

 | مي رولا اوبيجا سانلااهمااي برغملاو قرشملانيب نمدععم توصب ىداتفافصلا ىلعماقفجحلاب
 | «نك.وي يعاربا باجأ نممويلا تيبلاوتناءاف لاق كيبل اولاقف مهاب [بالص | يف مهو هوباجاف
 لكيلف عيد اوبيجا سائلا اهيئاي لاق جحااي ميهارب ا نذا4 لاق دهام نع متاح ىبا نبا جرخاو
 ( ةينذكي نا ماللسلا هلع ميهاربا رمح !امللاق دهاجم نع هريغو يقهيبلا جرخأ, *ساأيويطر

 أ اوبيجا سانلا اهيا ايبرغملاو قرشملا نيب نم عما توصب ىدادف ماقملا ىلعماقهتحلاب سانلا
 لقلاةلوتا فيك مالسلا هيلع ميه اربا لاق لاقاضي | دهاجم نعروصنمن ب ديعس جرخ او*كب ر

 كيبل يدانيال اهل نيعيطملا ن نم ءيشال رج هيشالو لج نمد قاخافم<ر راوبجاس ءانلااهيااي



 | ىتح ماقملاهب لواطت لاقاضي ادهاجم نع هريغورذدملا نبا جرحاو#* ةيبلتلاتراصف كيبل مهللا

 اسطا كييلاولاقفةعيسلاروجيلا تحن نم معماف متتلايمهيف نذاق ضرالاا يف لبج لوطاك ناك

 اضيادهاجت نعدي نب دبع جرخاو*ذئءوي هل باها نمم ةمايقلا موي ىلا عجزه لكفانبجا كيبل
 كيبل مهللا كيبل لق لاق لوقا فيكبيراي لاق متحلاي سانلا ين ن ذا مالسلا هيلع يهارب ال ليق لاق
 مالسلا هيلع يهارب ارمأا4 لاق ةمركعنعهريغورذنملا نبا جرحاو#ىبل نم لوأ ميحارب ا ناكف
 ترا مرساواتيي عضويدق كب ر نأالا ضرالا لها عيج هععم ءادن ىداتف ماقملا ىلع ماقحلاب

 دعص لاق ءاطع نعهريغو دي> نب دبع جرحاو* ةرزغعلا يف ةيآهيمدقرتا يفهلثا لمخل هوححت
 بالصا ةيسوايح ناكنم ععماف كب روبيجا سانلااهيااي لاقدافصلا ىلعمالسلا هيلع ميهارب
 رج لكو سناوينج لكم يح ربا باجا لاقريبج نب ديعس نع ديب نبهيع جرخاو*لاجرلا
 نا مالسلا هيلع ميهارب ارما|1لاقا هنعهللا ىذر سابع نبا نعهريغويناربطلا جرخاو#ر جو
 *«5ب راوييجا سانلاابيااي لاقف ماقف ضرالا هل تعفرو لابجلا هل تعضاوت سانلا يف ذي
 دهشأ ربكأهلئاريكأ ها! لاقف سييقابا مهارب ا دمص لاقاضيا سابع نبا نع متاح ىبا نبا جرخأو

 اهياهجلاب سانلا يفي دان! نايفرماهلثأ نإ انلا اهماهلثالوسر ميهاربا نادهشاوهقااال اهلا ال نأ
 نءانع ريرج نيا جرحاو* ةمايقلاموي ىلا جحلاب هقاتيمهنناذحانم هباجافكب راوييجا سأنلا

 لاق ىلاعتدبا عه-لملاةلبقلا لها سانلاب ىنمي جتحلاب سانلا بن ذاوىلاعت هلوق يف اضيا سايع
 سانلانم هلخد نمو وقيام ناك ُهَلَخَدْنمَوهلوق ىلا سانلإ ميضُو تلو نإ
 اضيأ سايع نب نع ريرج نبا جرخاو * معلا مهيلع بتكو مهيف ندي نارما نيذلا
  :.عوديعب لاق قيم خل لكن منين أي لبالا لاقساض لكي لعو اشم لاق الاجر كوتأي
 ديعب قي رط قيم لكنمدهاجت لاقو رمضت ىتحىطملا هغلبتاملاق رماض لك ىعوةداتق |
 نم ةفرشملا ةكم ٍيفدعاشم وهام ةرهاظلات اي الا نمو « ها ديعب ناك ةيلاعلا وبال اقو |

 نم ملظعاو دالبلا نماهريغيفريثكلا هيفكي نم نكي اهيفدنم ليلقلا نا ىتح ماعطلا يف ةكربلا
 هللا ىلص هئاددل مالسلاو ةالصلا لضفا اهبحاص يلعةرونملا ةنيدملا يق ماعطلا ةكرب كلذ
 كييلحوك دبع ناك ميهاربا نا ميللا هنعهللأ يضر يلع نع يذه .رتلاءاوراك هلوقب اهل لسو هيلع

 مدميف ملك رايت نأ ةئيدملا لعال كوعدا كلوسروك ديعدجاناوةكربلاب ةكملدال كاعد
 اضياثيدحلا اذهىورويوانملا لاقنيتكرب ةكربلا عمذكم لهال تكراباملثم مهعاصو
 لعجا مهللا ثيدح نيحرصصلا يتوم مرصص ١ لاجر هلاجرو يمشيملا لاق ةداتق ىلانعدمأ
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 | معاصيف ملكراب و ملايكم يف ملك راب مهللا ضي !امهيفو» ةكربل| نم ةكمب تلعجام ىنمض ةعيدملاب
 نيدلا رما يف ةكربلاءذهتلق اذه دعب افولا ةصالخ يف يدوبعسلا لاق مدميف ىلا كراب و
 هيفكيال نماهب دملا نكي ثيحب ليككا سفتيف ةلص احا ةكربلاوةدايزلأو ءايلااهنالايندلاو
 اهادكس هلل ايقزر ما نايالا يف دي زت اهابكس نا لوقأ اذخو اهتكس نمل سوس !اذهواهريغب
 ملسو هيلع هللأ ىلص نيلسرملا ديس ءاول تحت اديبحو اديلهاواترشحو نيل مانع ضاروهواهيفانتامأو
 تارماسملا يقريكآلا خيشلاهرك ذامةكم تاي [ب ساني اموا## تيبلاب ف ئاطلا رئاطلا رخو
 قيقر ءادوسة شي روءارمحة شي ربةربخلا نول هنولرئاط ءاج لاق ةكم باعك ين يقرزالا كن لاق

 عيسل تبسلا موي رجيلا ريط نمهن أك هلي وط راقنملا قيقد ليوط قدع هل اميلي وطنيقاسلا
 يف كاذ ذاس انلاو سعألا تعلط نيح نتئامو نيرشعو تس ةدسةد قلا يذ نم نيرشءو

 نابي رقمارملا دجملا يفمقوىتسريغصلادايجا ةيحان نم مريغو جاحلا نمريثك فاوطلا
 ابطسو نموحن يف ةبكلاردص طراط تلي وط ةءاسدوسال ارججحلاو نك لا لباقم مزمز حابصم
 يس لجر بكدم ىلع مقو مثبرق أ دوسال ا نكرلا ىلا وهودوسالا نكرلاوينابلا نكرلانيبام
 فاطف نمال ا هيكتم يلعوهو يلي مرعم ناسارخ لها نمت جاملا نم دوس ال! نكرلادنع ف اوطلا
 يذلا لجرتاو مهتم شحوتسم ريغ نك اسوهوهيلا نورظني و هنءنوندي سانلاو ميءاسأ لجرلا |

 لع ناعمدت لجرل ا انيعو نويجعتثو هيلا نورظني مو سأنلا طسو يف فاوطلا يف يشي ريطلاهيلع
 هبكتم ىلع هتيأر لاقةعي رنيهثلادبعىلانب دمت يفربخ !قرزالا ديلولاوب لاق هعيطوءدخ
 كاذلك ةثالث عيباسات فطف ريطيالو م عنمرفتيالو هنم نوندي وديلا نورظني ساسلاو نمالا

 لها _:ىمناسناءاح م لجرلا بكتم لعوهودوعا تءاقملا فاح مكراف فاوطلا نم جرخا |
 ماقملا نيمي ىلع مقوىتح هن لبق نموهراط مت تالذ دعب هب ف اطورطي لف هيلع هدي عضوف فاوطلا

 ذاماقملا دنعهيلا نورظني هل نوتفثلم سانلاو هحادج ىلا اهضيقي وهقنعدمي وهوةليوط ةءاس
 ريطلا حاصف ماقملا فلخ مك ري ناك مهنمالجر هي ريل هذخاوه دبي هب رضف ةبجحتلا نم ىتف لبقا
 ىتح راطفه دي نم هلسرأف هنم عزفهريطلا تأوصأي هتوص هيشيال هش>واوحايصلادشأ هدي يف

 عمتجاف هارجلا ةناوطسالا نمابي رقضرالايفلالظلا نماجرا>ةوددلاراد مابي رقمقو

 هسفن ليق نم وهراطمت سانلا نم شحوت ريغ هلك ذ يف سن تس ءوهو هيلا نورظني سانلا

 ربخ ىرخا تاي أ 96 ناعقيمقوحت ةلبتلارادو ةودنلا راد نيب يذلا دهملا باي نم جرخع
 نبمعركلا ديعانت دح لاق ثيفملأرئاطلا ريخا ذه دعب ربكأل ا_يشلارك دو 36 ثينحلا رئاطلا

 بكر فرصمدي ربي نيرواٍهلأ نم لجر اندمع ل_ءنم جرح لاق ةئاتس ةدس ةكم شحو نب اح ا

| 
ْ 



 ةجاملا لجرلا داراف ريدي يذلاالا بكرملايف "رم قكماقف يملا را باطخباذ ذيعرج

 رظنب سيئرلاو جاومال اهعطغو رجلا هذخافهمدق قلزف هلجاح يضقي بكرملامدق.يدعقف
 .| سوشي نا ةفافع اكتيال سيئرلاو سانلا تريعانع هتبيغ ةفاسعهنعراسدق بكر لأوهبلا
 || هي راطوءاملا نمدجرخافديلع ضبقدق ارئاط ى أر نأ بني ملف كلل ذ هعفديالو سانلا ىلع
 || هعضوم نموراقنمد٠ رئاطلا نا ةةعاس يراسلا روماج ىلع رئاطلادعقو بكرملا هاقلا ىتح

 ردأب ولجرل ؛كالذب هنظ ىسدئرلا نس >دغلا نم ناك الد راطوهصبقم لجرلا نؤاب هقصلاىتح

 | هلارعا_:رمتي رام ناك عا و نظن نا ماو تسل يحاايهل لاقم لجرلا هل طفق هما رك ١ ىلا

 | مالا تنسف فاتلاب تدقياو جاومالا ينتدح ادقوالا يسننب ترعشام ءاوسهيف كلعو يلع

 سيئرلا هل لاقف تي ًارام لم دقرئاطلاكلذب !ذاه رميلعلا ل زيزملأ ري دفعت ذ تانومش

 ْ رئاطلااذه وه ام امىيسنيف تكف يفاكلذو معن لحرلا لاة كلك ل بف كيلا هراقتمدم هتي رف
 || »6 رد ةورذل ةركسمتي 1 6 يياعلا زي رعلا ريدقت أنا اذهاي يل لاقو فدابهرأ ةم ما ف 8

 !| نمو لاق هنأ درا حراش قو زرع ك”مبان رع بعاوملا يف ينالطسقلا مامالا ى

 مهما جاحملا نم دحاو ريغ نم همعما 50 .:رابزالا ىدم ةيقايلا ردب تاك
 أ نوري و كولملا لبط ةئيبك لبطلا ةئيه لروهمسي ردب ىأ عضوملا تالذ او زاتجا !ذأ
 | ةلووسسالا بلص عضوملاناب هتلو أت اهروكالذ تركأ اعرو ناعالا لها رسصتا كالذ نأ
 ا! ام يلاغو بلص ريغ لهر ليس عضوملا نان ىل_:رواوق» باودلارفاوح هيف تيه هيق

 |١ عضوملا ثكالذ ىلا لوصولاب "يلعن < نء«المت ضرالا يف توتال امفانحاو لبالا كانهريسي

 ا ناليغ م 1 ىعيسملا نادعسلا ينم لي وطدوعىدي وىشماةلحارلا نع تلريرونلاب قرشملا

 ا بارعالا دييع مدحاوالاةرجاحلا يفرئا ناو يع ارا مهما تنك يذلار ,بلا كلذ تيس دقو
 || تنكامتركذتوةنيب ةري رعشق همالكت عع ينتذحاف لبالا نوعهس# أ _لوقينيلامجا

 | ةبيط اوحرفلا نم ىنياصا ام شهدا أو ىلإ طلا توص تره سف ر ضع ولا يب ناكودب تريخأ

 ا اًعاق تتوو ضرالا لع سل يدي يف ىذلادوعلا|ذهيف كميرا لعل تلقو تككشف

 | ثلذو ليط توص هنا كشاالا وص تءعمو اقم اءامهل بطلا توص تعسف كلذ عيج تلمفو
 ةرملا عا يموي ثوصلا كلذ مهما تالف ردبب الزب تدكم ىلا نورئاس ن حنو ن هيلا ةيحان نم
 لاقو* قوزرمنبا مالك ّىهتنا سانلا عيمج همعسلال توصلاكل ذ نا تربخادةلوةرملادعب

 || ةنس يف اهتبرج اناو قوزرعنبأ ت تارابع ضعب بهاوملا نع لقن نأدعب سين غخدات بحاص
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 ارديامزاقةم كل ا ةك.«ىلا ةفرشملا ةنيدملا نم الهاقردبب ىزايتجا تا ةوةئاعسن و نين الثئو تس ا

 | ءىجي ناكو توصلاكالذوحت تركتب !نايعش لوا نم ءاعب رالامويروفلا تيلصا|واموي هيانقاو |

 .| عامل سانلا عباتت م بيغكلا ىلع عاطف ردي ىلاوشلبطاكع فت ءلي وط مغ بينك م أ[
 نمائيش تمع/امواهريغو ف داقشلا يف ءاسلاو لاحرلا نم نانا ةثام ءاهزاوءاكو توصلاكالذ |

 اعايس ريثكلا لبطلا ةكيبكأ ًاتوص بينكلا كلذ فس م تعمم لفسا تلريف يقكلا ىلعا |

 .( هيف انع كك ودب بيش اللب تدعاملتم هيوعع ا اوناك سس ايأاو اسأل ذكوةددعتمأرأرع كشالباةةحم

 انما دقن مةراتو مطقنب متاسلخ.ن مةراتو عطقني مانت نمةرات ءيجي < توصأاناكوالي وطاناعز |

 اققعاعا اع كتمو ا دعاقو ا ءاق توعل اعمسأ تمكنا كلا لك < ل عوامأ امش دنع ةراتواسيينعةراتو |

 حرص هب ولاقو بهأوأ ما رشي يئاقرإلااب اقر هأ اهين يرالادكأر اوضح تقولا ناكوةهيشاللب ا

 بفيرشلا هلو ةمايقلا موي ىلا برصت ىعفردي ر هنلاةباحل امتد رصو لاة:يتاجرملا مامالا |

 هبرقب وذي زمملا حرشي ىلارجتنا ن دل باومت مانالا لاقو#هاهرق ايما تلاود رقاو هحي رات يق ||

 برخلا ليطث وعك لئاهتوص عامسيف و سو هياعملا لص هتاي ؟نءةيفابةي اردب برقيأ |!

 اولاقفموقمركلا دقواهبحرفلاو سو هياءهلنا لص هترصنل اجال اذهناةنسلالا لعرمشاوحلاي

 تلج لا دال وارتد كدالاش الذي موست#م رلاتاوصا يشاماو هل ةقيقحال ١
 رخ !لاقو توصلا كلذ عع خرا بدع ىوقواح خيب ناسال ا ىتما ذاف لمرل نع نبع“ :

 عال ن 5 اسوعلاو اممم يح هبانشاو للا كلذ ىلا انرهذاءال ةقيقحدأ ل اب نيرخ ادع :

 هس ةددعتم تأرم هءامسأ غي اىلعقو هلوقاور نبا لاقدرملا دعب ٌةرالأ هلانعإ نا :

 نهج عمل اقدار ءاهضعب يف تاك دقلوت”ت ةاشمالو باودةكرحالو عيال تيح و دعتم تارفس |
 هركنأ زم مينق كلذ يف منيب مالكلا ىرجت ةيفدحلاو ةيكلاملا نماهئافعوابئاس ءروةكمدوجو |
 طايل نيلبلا ىدحأ لعاىلا ”قرلاو للا كلدإ باهدلا ىلع قافتالا عقومتهتنن !نم مونمو |

 دحاالو ميرلا ادهدقوائيش معسال نضورابنلا عب روحت هيلعا:ةاوادبهذف توصلا تالق بسب |

 انفرصناف طقم ةدح ودرع لئالا توصأ!كلذانمع“رعءال أرخ !ىبعت رح: مدحال سيلوانريغ ا

 لوس يف ماريو و نذوب نك اس هيقفان ءاجد قلو هراكما ىلعرصأ نم منو عجر نم نيركذملا ن مو

 اهريغ فو هرحأ ىلا ل يللا ل لوأ نم كلذ نوعم“ ةعجلاو نينتالا اةليل مهما فلق لكسف دليلا ا
 ,| نمو 26 برشتالو لك أتالىتلا ةأرملا )6 ها كلذ ةقيقحب عا هللاق انايحا اللا هنومعسي الا[
 هتاقيط يف ىكبسلا جاتلاءرك ذاملسو هيلعهللا لص هني دة حو هتوبن ىلع ةلادلا ةرهابلا تابلالا |
 تعمم مالا لاق جاتلا لاق ةسداسلا ةقيطلا لهان هينوراقلانيدلاو ءدما ةمجرت ف ى ءربكلا ا



 ىذورأ رما يف ءبطلا ىيعنب دمج نب ىسع سايعلاابا تعم ]وقي ى ريدم ادت نب ىبحي ما ,ركزابا ا
 اهبمالسالا ديزيف هتيرب يف ربعلاو تاي آل! نم ءاشامءاش !ذا ريلي لانو كربلا نا لوقي
 ةلاسرلا ل ئالد حضومي وةويلا مالعا ؟ ىتني وتانيبلاو ىدملانملزأ ام ديزي و ةوقو ازرع

 ةجتو مل ناهربلا ينةداي زو هئايلوا لع هنمانم ناميالا قث ئأاقح تدني تمشي و مالاسال ا ىرع قثوي و ١

 دججادلف ةنيي نع نم ايحيو ةديب نع كلله نمشالييا هني ديف دح أو هتعاط يف دناءنم ىلع |
 ةمحرلا ين دمشات ديس ىلع هللا ىلصو رهابلا لوّلطلاو رداقلا زعلاو ةغلابلا حملا وذوحالا هلال

 ءاندهاشوانايعاكر داامم 2 راو هتاكريوهللاة مح ر ومال نيرهاطلا دل [ىلعو ىدملا لوسرو |

 || لسو هيلعدق!لصانيبن هبءاج ال اقيدصتو انييد يف انيقي اندازف هب ادع انطحاو اهنامز يف
 | مهيف لجو زعهللانع غابو*ادهشلاةليضف نمداهجلا نرمدهيف بغرف قل نمهيلا اعدو

 مهي ردن #ايح | لباتاوم اول أ لبس يفاوأتق نلبس لَو «دادث لج لوقيذا
 مزراوخ نئادم نم ةني دم نيتئامو نين الدو نأت ةنس ياتدرو ينا" كك ريحرف َنوقَّزي ا

 أ فصن ةفاآه ىمظملا ةنيدملا ىلا اهنمو نوحيج داو لرغ يف يثو فيز رازه ىعدت

 لكاتال يعفاًعيشاهمانميف تمعطااهن اك اي'ؤر تار ءادهشلا ءاسن نمت اومااهبناتربخثموي |

 | نيس ناتبكللذ ىل يفوت ناكوناسأ رخ ىلاورهاط نب سابعلا يبا دهعدنم برشنال وأعيش

 ا مل أهثي دج ىنتث دحو ابتيأ رذنيتئامونيعب راونيتنتا ةحسةني دملا الش تر رم نع هلثأ ىضر

 ا ابتيأ ارفنيدئامو نوونيعتثا ةمسرخأ 1يفمزرا وش ىلا تدعفلا تيس ة ادخل اهيلعصقنسا |

 انزاي نعريثكلا ناكو لفاوقلا ةجردم ىلعةنيدملا هذهواةيفعسم اعئاشابثي دح تدجوو ةيقاي ||
 ا[ اهفرعالا !ءالغالو ةًارماالو الجراهتعنول اسي الف اهيلا اورطنينا اوبحااهتصق مهغلب اذا |

 1 ىلا ةب رقنماهرت ايف تيفق سار ةَددع ىلع ةبمأ ءابتدجوفاهتيلط ةيحانلات تيفاوايلناهيلع ل دو

 ا ةيدغلا ةنسح ةماقلاة ديج ف صنت ارءايماذاو ةيوق ةيشهىشق نيتي رق نيباهتكر رداف ةبررق

 هبكرت لف اكرماهلءتضرعف بك راناوينترياسفدا فلا ةيك ذنيدحلاةدروتم مدلا ةرهاظ
 || هيو دع ىس ءقف فو نوقع لارا ند, وف يل هترضح ناكوتوت ىم٠ىشت تليقأو
 ا نسح باشو ثي دعل ةياوروةدابعهل لبكو ةكب <« راز ازيلا نوراهنب ىموم هنع بتكك دقو يت راخلا

 ١ ءانثلااوهسحاف ادع مهتل أل ف هعيحاني ملا ظملا باصح افلح ناكونمحرلا ديعنب هللادبع ىحس |

 نب هللا دبع ىمسملا لاقا ريف فلعخي نمانيف سلفات دنعرهاظاهرم١نا اولاقواريخاهتعاولاةواهيلع |
 ىلابت -_ غرف دقو اهروخ يف نوضوافتي سانلاوت أشنو ةثادحلا ماياذنءايثي دح عملا اانا نمرلادبع |
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 || الو اهاوعد يف ب ذك ىلع اهنم رثعاموافافعوارتسالا را مفابيلع* "ام ةتسالاب ييستتلضشوامل ||
 | اهتورصخيواهتورضمقسي الخ ايفاوناك ل املا نم مزراوخ ىلي ناك نمنارك ذو سديلتلا يف ةليح
 الو لك اتاهنوريالف ابيعا : نماهبنولكوي واهيلعنوقلغي تدب يفرثك لاو نيربشلاورهشلا
 1 لها ًاطاوتا.لفايليبس واجي واهنوسكي و اهنوربيف طئاغالو لوب رئاا نو دجيالو برش

 | ةهجرابعماناتركذ ذِف هلك اهخ ًاشواهعسا نعابجت ًااونيدح نعابصصقاوةيدصت لعقيحانل

 ا يف لضفالاسويفامويهقزر هيث ًأيمدي لمع: مهشاعم ريقفراجن جوزاملن هنأويهأربأ تنب

 ظ ريعف ةيرقلاىلا راكلا كلم عطقالا ءاجو دالواّةدع هنم تدلواهناوهلهأت 5
 لاق ىرسكه نوع دي مز راوخ لهاو سراف فال اةثالث ءاهز يف انا هدو دنع يواولا

 ىلع حلاو روغتلا لها ىلع .رث ادق نوملسلل ةوادعلا دي دشامشاغا ارفاكن اكا ذه عطقالااو سايعلاوب|
 مجاعالا ءاظع نم ههابشاو هنوفل اي ناس ارخة الو ناك تاراغلاو لتقلاو يبسلابمزراوخ لها

 7 و لاومايمهنمدحاو لك ىلا نوثعبيف نيطسلا ءامو ١ ارنقتحيوةيعرلا نع مه عراغاوفكيل

 | ىرداالو ناطالا لعنينسلا ضعب يف ءاجسارفاكلا اذهناو بايثلارخاف نم عاوناو :ريغك<
 كولملا نم هئارظن ىلا ثعب ام ينج ىف هيلآ تعب اهلقتسا مااهتقو نعرايملا ًاطيئساله كاذمل

 غب دعفراوخ لويخ هنعتب رجعت لثمو لتقو دسفاو ثاعف قرطلا ض رعتسأو هدوتج كيس ليقاف
 ني ميهارب ارب نب رهاط د ارقلا_:رمةعب راهيلا ضبئاف هاهم ررهاط نب هللا دبع سايعلا|ب اهربخ

 دليلا نحو ضراعلا_:روراهورهاط ىلوم لاكيموةعلط نبروصتمنب بوقعي و كردم

 مث ىلامتهللا نذاي ميرحلا اوم مير يف لك دلبلا عابرا يتمهبترو ةفسالاو ركاسلاب

 تع داو وهو دربلا دتشا الل دمح لا ربت ىلعا يف يذلا وهو تروج يداو نأ
 11 قيطناد.جاذاو سرق نمأ وحن هضرع ا اذاوتاف الا ريتك نايغطلا ديدش

 ةرشع دجلا فثك تي ًاردقوروخصلا يفراب الار فت !؟هيفرقحي ىتح ءيشىلاهنم لصوي ف
 || دمجلاراص قيطناوه اذاو اريش ثريرشع ىلع ديزي ىضمابف ناكها تربخاو رابشا
 || مادا رو تيتطاشلا نيباممظعنيف لفاوقلاو لجلاو هركاسملا هيلعريست دلبلا لحال ًارسجل

 || ةأرملاتلاقرهشا ةثالثوحن ىلا اموي نيعبس يتب ماعيفدربلا لقاذاو اموينيرشعو ةئام دما
 ١ مهباورضاونيلسملا اوهيصف بتعتمااوعضو سانلا نصت دقو نصحلا باب ىلا هل يخ يفرفاكلاربعف
 || ناطللاركاسع قاوتتن ا نود لماعلا مهعنف جورملااوداراوةيحانلا لهاكلذ -رمرصغ
 || هل اوقاطا ام روسلا نماوي راقتفمهثادحاو سانلا ايش نم ةفئاط دشف ةعوطنملا قحالتنو
 | اورضعا الف ناطيلاو ةينبال نيب نم#ورجتساورف ١جراهتفد :رفكلا ىلع اوامحو حالاسلا نم



 | اهئارو_:رمنوب ب راخي ةرادا اوذْاوا اوتصِتف ةج رل-!لشم ي نوط اراصو ميما افكلارثك |

 تعطقن ىتساوشتو برح دشاك اوبرا مهدع ةتوعللا تدعب ونصلا نيب ورمونمبام عطقنأو

 '| نوقايلا _ةىتاو مه ظعم لتقو شطعلاو عوملا مهسمو بعتلا مهكر داو ”يبمقلاوراتوالا

 ةعاسرظادملا ىلعرانلا تعفرو ةّأرملا تلاق ناقيرئلازجاست لبللا يلع نجافو تاحار لاب
 لوملاكي:ناكوونر اوح ةيصاق يف ةميطع ةئب دم يو ةباجر طاب ربخلا لصتاه رفاكلاروبع

 ا هلادحر رهاط ن ر:هللاديع سأيعلا يلا ريمالل ةييه يلطلا يفت فشت ركع يف اهم رهاط

 | مساره ىلع ريتك لصف اهيفومزراوح سارت اعترف نيعم رادليأو موي يعي رازهىلا ضكرو
 دوسلا مالعالا ممل تعمتراذاكالذك هاميبهرمدلاكئلوارءانمعارملا رافكلا ادغو ناسارخ |

 لو ىلتقلا تسراوف ةكرعملا عضوم لاكي «قاووموقلا نعاوجرهالوبطلا تاوصا اوععسو |
 ايلال الار رادقبت لعةزانج ةئامعب را ءاهز كالذي .تعاةيلع نصخلا لح داو5 لا تلاقىحرجلا

 ا يتكرداف اليتق ”يدي نيب يحوز عضوو تلاق ءاكبا اب ةيحاملا ت تجرأ وةيهملا متو ليتق |

 ا تلاق_لايعأل تناكو دالوالايلبا ايجو زىلعدءاشلا ه يملا كرديام هيلع علملاو عربا نم

 || نولقعي ال لافاعا مونايبصلا ءاجو ءاكبلا لعين دم ب ناريخاويتابارق نم ءاسلا عمتجاف ١
 ناذاشح مع ينام يرءابار دص تقصف م ييطعا اميد.ع سلو ربخلا نوبية يش و مالا نم ا

 | ىلاعت هللا ىلا حرضت أو وعدا تدهس يف ريل ىعق اه تيلصوةالاصلا ىلا تءزفم برغملا :
 ا( ذي ينك يمانم تب اد يدرج يومونلا بحمد تلاقي بص متي 000 ًاساوأأ
 1 يجوز بلطا تلق ةرخلا اهتيانيا ىلا لح ريف! داند يجوز تاط ا اناوةراجج تاؤ ءادشح ضرأ ا

 | ال ةيئياو روصق اذاو بشملا ةرهاظ يرلأ ةييلعتاهس ضر يل مفرعنيجبلا ت تاذي ده لاقف

 | تاماح ال سيل ديداحا ريغب ضرالا هحو لطيرت راهنا !ذاوابلتم نامل وايفصا نا ظفحأ
 | ةكرحملايف اولتقن يذلا م اذام رولا مالعدقرضح باث مب ,ملءاقلح اقلح سولج موق ىلا تيهعناف
 | ينرظني وهدنكل يجوز قلال مههوجو حف تاو ميال تلج مهيدي نيبدئاوم ىلع نولكأي
 أ لتم هيجوم ادهشلا نم تلي أر نملاحى زتميفدب اذأف توصلا تم ههراي هه راي يئاداخ

 2 ةئايلا هذهنا هباععتال لاقت هع.ذئمويأولتق هل ةقحر عملك أ وشو ردبلا ةليل رمقلا

 | اناو تلاق زبخ ةرسك يناوانفدل اونذاف هلك اتائيشاهوانا نايل نودذ اتهامويلا فخ
 نمد: كال سلا وسان وجيلتلا نماضارب دش اوه فيك يرداال نكلو زبحدنا
 بارشلاو ماعطلا ةنوئم هنا كافك يبهذا__. لاق يوجيف رقتسا ايلف هتلكام نعسلاودب زلا
 ا كالذذنم ! تف ةامو بارشالو مامطىلا جاتحا ال اين عيشي يموت نم تيبتنافأين دلا يف تييح



 ىهنتتف لكان لان اكياس رفع 5-25 اعلا وبا_لاق سانلاهلك ًايائيشالو اذه يويىلامويلا

 ريغ اًديش برشتوأ ءيشد ىذغتتا اهعل ًاسفماعطلا تار نمىذؤأتت اهنامعزتابفنا لعدخ 03

 ىذالاب يدهعال تلاقن سادلا نم جرحي ىذا واجي راهنم جرخي لهابتل فال تلاقف ءاملا |
 ةجاح نرجاتت لبف تلقممطلا عاطقتاب عطقناتلأق اهنا ضرخلاو تلق نامزل!كلذذنم
 الو كدع سانلا ثدحا ىلءل يف! تلقا ذه لتم نع ينل أن ينم ييقتست اما تااق لاجرلا ىلا ءاسنلا |
 تلاف كماعم يفنيرتاه تلق مون بيطا معد تلاق نيمانتف تلق جاتحاال تلاق يصقاسا نا "دب ْ
 كلذ تممط ذيمعوملاب تسسحا اهتلاقر كلفن يفانهو ماعطلا دقفل ني دجتث تلق نورتالغم ||

 لبفتلق هيسدال وأ ودكأو يستكأ تلاقاهبن ينصت اماه تلقف ةقدصلا لبقت تناككماعطل ١
 معن تلاق تيشماذا ءايعالاو بوخالا اككر ردي لبف تلق من تلاق رماب نيذ ًاتتودربلانيدبجت ْ

 تلق ءابقفلاكال ذب يف رعاتلاق 1 تاق من تلا ةةدلصلا بري شو تس تف رشسلا نم تسل 1

 اهرهظب قصال اهتطت نايل ت ذومونوأش ةدح _:رمالا ءوثوال تي دح لعامونفا مهنا ا

 طعسم ءاك تذحتا دق اًذاو تا اي اذاه ترطنف انئاسن نم ةأرعا ترعاو ||

 فين رازه ىلا فلتحا زا مل تتشماذأ اهربط م صقي ال يك اهني ىلع هت دشونطقلا أ
 ابعالك تضرعو صقدنالو ديرت اله اهتل اسمديعاف يفرضقت ثاللتلاو لةريتتسللا نسا

 || نم دج' الف تأش ذنم مالكلا اذهمعسا انا _لاقعهيقنلا نحرلا ديعنب هقادبع ىلع ٍْ
 اهيف ركذو ىكبسلا تاقبط ةرايغ تبتنا هأ طوختن وابيرشت والك أت اهنامعري دأهعفدي |
 الو لك أبال ةريد تكمالجر قارعلاب دهاش يتوراعلانيدلا رعزهتلا ناةياكشلا هذه لبق |
 تناك أ رما نأ مهب قت اد دع يبت دحدق لاق هدأ يبددلا هللا دبع ىلا ظفاكسا هخيت نعرك ذو برشي |
 هخيش ىنعي دروأو لاق روهشماهر ءاوائيش لك انال ةدس ريش هلع نع ءاوحت تيقب سلدنالاب ا

 ىلع برشنتالو لك أ نال يتلا ة أرملا ةصقروباسين جي رات يف ظفاحلا هنئ اديعوب عاجلا هرك دام يبهذلا ||
 دهم دج ةمجرت يف يرقملا دما! باهشلل بي يطل سفن نمثلاشلا رطل يف تي ارو*قباسلاهجولا 0

 هدج تاقل ٌرهيا اهئمو : :هصئامهقا همر يرقملاب ريبشلايفاسملتلا يشرقلا دما نب دمعنبأ ا

 هنمرك ذنلق لاق ريثك تاراشالاو تاياك لاو دئاوفلا نمهيفو تارضاحملا باتك روكذملا |
 ةيدنرلا ةأرملا رما عيبيضت * : ةي زرلا لك" ةيزرلا لاق نا ىلا كلذ نم اريك رك ذودئاوفلا ضعب

 برشتالو لكاتال ةدنر نمة أر م !ةيماتلاةئ ةئاملا نم ةسماخل ا ةرشعلا يف ناس لع تدروهناك كلذو

 التو مامالانب!ىموم وبا هيقفلا هركنأ اهرمانم اذه رهتشا الف ضيحتو طوذتتالو لوبتالو



 اهنعنف ثكقاييلا نهتاهدو مهئاسن تاقث نوغبي سانلا فخاف ماعلا نالكحأمي نك

 | .توهتشت لهتلاقف ماعطلانيبتشت لهتلئسو ركذام ريغ ىلع نفقي ملف”نونكي هجو لكب
 | عوجلا اهكرداف مويتاذ تماص اها تربخاف :يئاهيت أي لهتلئسو باودلا يدي نيبنبتلا
 | اهسفت تدجو تقافا الف تب رشو تلك اه بارشو ماعطب مونلا يف تأ اهاتاف تماتف شطعلاو
 .نراطلسلااراعج دقلو ن آلا ىلا بارشلاو ماعطلاب مانملا يف ىق "وت لاخلا كالت ىلع يعف تدغتسا
 نيعب رأ اسبيلاتنتا اذا هباهعا ٠ يجت ىسعاع ف شكي نمو لودعلاب اهظفحو هرصقب عضوم يف
 || مو ءايطالا هيلا مج ولودعلا ددعيف دازي ناتدرايلا ديب سعأ ىلعاملفقةوي مقاموي

 ١ فشك يف غلاب نم قرفلا ءاس نم لكوي وممريغو نيطسملا ىللملا ءايلع نم تال وقعملا يف ضوخي
 نالاّيحال ةنسهيلعأب ييعرمأ دتسإ وكلذيف غلا ايبةلجلاب واهب وانك دحا ك رتيولوابيلا لخادي نم

 ا اي م اعاشي ودوقعلا يف فه بتكي لصف نود لصف يف ينغتسنف عبط اهيلع لعيب

 || ةنلا لها ءاذغ ينك ت”ريبي وةعيرشلا !لعماكح الار رض اوه يدل ةعيبطلا مح مدهيمنال
 إ تانارتقالا ثر فتيرأ بجويو دلوتلاو ريث علا لطييو *اذعلا تالضفن نمر سل ضيحلانأو ||

 | ترشأ نم مسقنا اذهب رشا ا!.يفا ال كلل ذريغىلا اهمال بايسال اددعوموزئلابال تاداعلاب |

 هيلااناو هقلاناف نيدلا لعايندلا راتيالاس اردب عفري ل نمو تاقام مهي ملى للا مييلع
 نمم تاقثلا نمدح او ريغ يبث دحوةلاخلا كلت للعابعم تناك رخاذأ ةارمان ١ كو دقو نوعجار

 | مالضيا اموينيعب رااهتربتخا ىحىلا تنب ةشئ اعناو كل ذك تناك اهنا ةيريزملا ةشئاعكردا

 ١ نولك أيةنجلا لها نومزي نيلسملا يتحا املوقياي دوهي ساي مس ةياكملا هذه لبق لاقو
 | لمي ىلاعت هللا نالال لاق هئدحت هلك أت ام لك وا لاقف نوطوذتيالو نولوب الو نوب رشيو
 ا مايا تمعقو ةيآآ 96 ها ءاذغةدجلا لها لك أيام عيمجل امج فرا ركدتاف لاق ءاذغاهرثكأ
 | هللا لصهتلاسر ةعص ىلعتانيبلا تاي آلا نم عقوام لجا ترمو 6 ديهشلا نيدلا رون

 ا ةصالخيف ي دويعسا هذ اك ديبشلا_ تي دلارون لداعلاكلملا مايا يف عقو امواسو هيلع

 هللا ىلص يبتلا ىأب ديبشلانيدلا دون لداعلاكلملانأ لاق يوتسالا لاما نعالقن افولا
 ينذقنايف دجنا لوقي و نيرقشا نولجرملا ريشي وهو تارءثالت ةليل يف همون يف لسو هيلع
 بعص و أر فن نيرشع يف ةغيفخ لحاور ىلعامبتليل ةيقب يفازهجتو هري زوىلا لسراف نيذه نم

 راصو مهتباتك دعب ةنيدملا لهاراضد اب رماُث رازفاموي رشعةتس يف ةنيدملا مدقواريتك" هلام
 ىوس قييم اولاق اق دحا يقب لهل اقف سانلا تضننا نا ىلا ةفصلا شلل لمني ومهيلع قدصتي
 اا



 يا غ3 ب

 راشاناذالا نالجرلا اها ذافامحأ .ارفايعباطف ةقدصلا ناراكي نيب رشمنيغيفع نوط اص نيلجر ١
 اهكسماف ةرجملا برقي طاب ريفا هما ريحافاملزنمنعل أسف لسو هيلع هلل ىلءيبنلاامملا
 ةنيدملا لهاا .بيلعىنثاف اريخكأ الاموقئاق رايت ابتكونيخهيخالا ري ملف ايلزن« ىلا ى مو

 ةرحللا بوص 50 اروفعتاب اورس ىأ ارفتسيبلايفاريصح تراطاسلا مفرف ريثك ريخب

 امهت!افرتعافاديدشاب رضاسهبرض ويفاقدص أ يراطلسلا امل لاقوكلذل سانتا تعاتراف
 ياليحتيا ةميظعل اوماب اهدماوةب راغملا جات يزف ىراصتلا ناطلساههتعب نايئأ ارصن |

 لكلو اليل نارف4#!راصوطاب رب رقاب الرنف هيلع يترتي امو هلقو في رشلا بانجلا ىلا لوصولا |:
 الف ةرايزلا ةلعب عيقبلا ىلا امريةطنعت يف هناجر بارتلا نم عمت يذلاو راج ةظفح اهنم ْ

 ةحييص ناطلسلا مدقف ياظع فيجرل عحوتقرياو ءامسلاتدءرأ ةفيرشلاة رجلا نماب رق ||
 كابشلا تهتااتقدا هباقر برش رماوا ديدش# 5ك ل: اطلالا ىباملاح ريظالفةليللاكالت |
 ةرجتتلا لوح ءاملا ىلا ايظعاق دنحر ةحو ميظع صاصر رافحاب رعامتةفي رشلاةرحملا ىلو يذلا |!

 اروس اهلك ة ني رشلاةرسحلا لوح راصق قدما هب 'ىلاهصاصرلاتالذ بيذاو ٠ اهاك ةفيرشلا ٍإ
 | لاقق صاصرلا ىما ركذي لو« فعب ي ةفلاع عمكال ذل يرطملارااو لاق * هامل! ىلااصاصر |
 ةنيدملا ىلا ةئامسونيسه-و عيسة هس يف رقسقا نب قكذد نب دومهشنيدلا رونناطلسلا لصوو |
 قرت ركب ىلإ نببوقعي نيدلا لع هيقفلا نما تمعمو ساتلا ضعباهرك ذاع ار اي ور ببسب ||

 هلل !ىلصيبلاىأ ار روك ذملانأطلسلا نا كردا نمرباك ا نم هثدح نم دحسملا قيرحتلل هوبا |
 نيرقشا نيصخشا نيذهن ميل ذقءادمجاي ةرملك يف لوقي وهوتليل ف تارء ثالث لسوهيلع |
 هل سيل ةيوبتلا ةنيدملاب تدحمعااذه_لاقفدل كل ذرك ذفحبصلا لبق وري زور اف د هاجت |

 ركذ م اهلها نم ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لحد ىتحابعيتي امو ةلحار فلارادقب لع لزيت كريغ |
 ةرخ لبق ىلا ةيحادلا يف نالزان سل دنالا لها نمنارواجتن الجرالا قبب يهل هناوةق دصلاةصق ا

 رءزوال ل طاةايح اه ًارازقا ببلط يفدجتة رش كءلارادب ةفورعملاو علك ارا ددنع سود اعلا لص يبنلا 1

 ىراصتلا نما. هاارقاف ا.ببقاعويناقدص !لاوقف ةرواحملا انجل اةدامملا- نءامملأسف ناذهامه |
 | ضرالا تحت ارفح دقاهدجوو مبكولم نم قافتاب ةفي رشلا ةرحملاب نمالثةدي كل الصوامهاو |
 يذلا كايشلا دنع اميقانعأ بريضف ةرحطاة ع ل نادصا قامو ىلبقلا دج لا طئ اح تحت نم

 | تلق هاماشلاىلاايجوتمناطلسلا ب كرو راهتلاوح ا رادلاباقرحا ٌمدج لا راخ ةرجتسلا يقرش
 هللا حر ديهشلانيدلا رون ةبقنلاه ذهب صنحا ىلاعت هللا نكلو رخ آهجوب امبك اله ن كمي ناكو
 ةصالخ يف لاقو# اباثم ىرخاةب .19«ىلاعت هلا ليبس يف داهجلاو حال الصاا نم هيلعناك ال. ىلاعت



 ضم نا ودوكأالذ نم برقي 8 عوقو دادقب مي رات كيس راحنلا نبا لقبو اضيا اقولا |

 هيبيحاصو مسوهيلع هلئأ ىلص يلا لقتي رصع بحاص يدييعلا مالا ىلع راشا ةقداترلا

 ىلا ضرالا راطقأن م مماحر سانلا دش كلذ كال مى لاقو رصمملا ةيدملا لرم

 شما حوتفلا اياتسبو ازئاسرسج ىف ودم يكل دبعجاف اكسل ةبقتم تروس ١
 ءاج ام وملع دقو نييندمل اةعاج رماه ساجو ةئيدملا ىلا لصوالف بي رشلا عضوملا

 ِ رندس م

 دعب نم :مهناميأ اونكَ نِإَو سا اغا يأرقم فايلرلاب فرعي 'ىراق هعمرضحو هيف ا

 نولعي اوداكو سانلا جاف م نينمأوم ' 5 نإ هلوقملا كني ديف اونمْطَو 2-9 :

 حوتفلاوباى 0 ايم مل تناكداللانأ الاأعلذ ملا كلان ع مهعملم أنوفمع .نموحوتفلا بأ ا

 لدحو مضوأل تضر 5 ٠«حورلات انما نم لعناكرأ هلاوىشحينا حا هللا ل لاق ث كلذ

 اي رهشأل سرا ىحرابنلا فرصنأ اقةيز ىلا هذه يف ضن سمك و هعزا آم ردصلا قيضن نمد |

 ةركلا جرح دنا اهجورسب ل ىلا وابمأتقاب لبالا تح رج دىتح مهقوف نهلرازت ضرالاّت د

 * هرذعمايقل ماكل نمءءور بعذو حوتفلاي ار دص حرشمام سانلا نم قلحواهرتك ؟كالدو
 نعالق اهيااعولا ةصالح يقدر 221 ذبساعيامو6اسهسعهثا يفرنيرحاصلل ة هي 1 9

 قودص ةقثوعو بغرلأ نيرفه © حيشلانب .!نوراديلرح لاق يريطلا حلا ةرضنلاضايرلا

 ىطللا باوص نيدلا سعت يل لاةلاةرابكلا لاجرلا نم ناكو هينا نعح الل اوريخلاب روهشم

ن ءاجذأموي تاذ أنا انييقدللا يتاح ست أم مريح نم ين أيو ريمالا ددع سل اي يح اص ىلإ 1
 ي

 نم مهتكفل اري اريغك يلام ريمالل اواذب وبلح لها نم موقءاج مويلا تدح مظع رما لاقف

 0 نأ ثملارف ةكلذل مهباجامابخ ٠ امتع يضر رح عو ركب ىلإ | جارحاو هقب ركل ةرحبخلا حتف

 3 حيتماف ريما ماوق ال للا كيلع قدي باوصاي لاقف هتيساقيثوعدي ريمالا _لوسرءاج

 تيلص ىتح وبا ةرحملا فاخ لزالو ةءاطواععم تلقف مهيلع ضرتعتال و اودار' امتمبتكمو
 باب وهويأريمالاب اب ءاذح يذلا بابلا:يلع قد ةرايشنا ملف بماوب الا تقاغو ءاشعلا

 لثدملاو يح املا مهعمو دحأو دعبادحأو ممدعا هلجر نوعب رالخ دف بابلا تحتفت مالسلا

 جملك ىتح ريدا اواصو ام هئااوق ةفير شلاح ردا اودصتو لاق رفملاومدملات الآ اوعوعملا أو

 كت أي ملا باوصاي لاقويفاءدف مربخ ريمالا أطيتساف مهعمناكام عيمج مهعيج ضرالا

 مل ىرت لهرظناف قو اذ وهتلق لوقت أم رظنالاق تي كودك قفتا انك ىلب تلق موقلا

 م ممم

 ١ ناك ييحعب كريحا ءارقملاب ربلا ريثك احاص الجر ناكو لسوهيلعهللا ىلص يب لاعاد جيش ا[



 دف ل
 ْ نمل مك ي :رطملا لاق كسأ ارمعقب ناك كن رهظ ناو ثيدحلا اذه مضوماذهلاقف ارث
 ةئيدملاب يبطرقلا هللادبع يلا خيشلادنعمايالا ضب يفارضاح تنك ناو لاقف هني دحي ثا

 ةرصلخم اهرك د دقو ىعتنا هيف نماهتععم ياكل ءذههل ىتحي باوص ريدلا سعش خيبشلاو
 اهتمعس_اقومل ةتيدملا رات يف يناجرملا دم يبلانبب هقلاديع يبا نب هللا دبع دم وب
 دمع يبأ يدلاو رم اهتمعم لاق يناجرملا هللا ديعابا ليلجلا مامالا ىنعي يدلاو نم
 ىهتنا مدقل اموت ركذوةرجحلا مداح نمانااهتدمسمت ةرجحلا مداخ رم اهمعم يناجرملا
 ناليفطلا يلا نعحيص# دابساب هج !مامال ا ءاورام تاي ال !نمو# افولا ةصالخ نم هتلقئام

 لخاف سو هيلعمشا ىلصيبنلاهب قادلسو هيلع هلا ىلصدهنئ' لوسردهع ىعمالغمل دلوالجر
 يلو سب .رفلا :رغ ةئيبكه تهبج ةرحش تتبنف ةكربلاب هلاعدو هنويج راسب مالسلاو ةالصلاه يلع

 ةفافح هسبحو هديقف هوب أ هذخاف هتهبج نم ةرعشلا تطقسف مهبحا جراوملا نمز ناك الفماللا

 ملسو هيلعمقنا ىلص هنا لوسر ةوعد ةكرب ىلا رجلا هلانلقو ءادظعوف هيلع اداخ دف لاق مهب دل! نا
 هتهبج يق دعب ةرمشلا لجوزع هللا درفم يي أر نع عجر تح هبادل زاف كتهبج نمت عقو فيك"
 دج يف نذأوي مل ةرحخل ا ماي 'نأك ال اقزيرعلا ديعنب ديعس نعو ** تام نا ىلا لزتملو باتو
 ةالصلا تو فرعيال ناكو دجحسملا سيسملا نب ديمس حربي لو ,قيملوات الث سو هيلع منن ىلص يبنلا
 قلعتل لئال د يق لعد قلي يمرادلا هاور سو هيلع هلا ىلص يبنلا ريق نم اهمعسإة م ممهب الا

 مدقت دق ال6 نيملاصلا نع تامانم اباجو روشنلاوتعبلا لبق ثوملا دعبام وهو خزريلاب
 هنيد ةحصو هقدصو هتوبن ىلعلدت ملسوهيلءهلئا ىلص هدوعي تي ور :ريخاك تامادمركذ
 ْ ىلع لدت رايحاب موريخاف تاومالا ءايحالا اهيف ى ارتامابمانهرك ذاوسو هياعهتنا ىلص

 امهريغوني ريسنبامامالا لاقدقو لسو هيلع هنا ىلص نيبملا هديدةصص ونيلسرملا ديس ةوبأ
 مالسلاو السلا هيلعم دهعيف ماطا دقو قطار ادي هنال قحوون مونلايق ءيشب تيملا كثدح

 ىلع هياوادعساامةلمج نم كلذ ناكف م معدل ىضر اصح ضحي خزربلا لاوحا ضعب ىلع ١
 هدعولا ىشر ةرم نب ىلعي نع قييبلا هجرخ ا امكلذ نق« وهيلعهنلأ لص هديدةححصو هقدص |

 هللا لوسراي تل ةفربق يف ةطغض تععسفر اهتم ىلع سو هيي ءهللأ لص هللا لوسر عمان ررم لاق
 لاقوهامو تلقرمال | نمريسي ين بذعي هنأف لاق من تلق ىلعب ايت هعمو لاقربق يف ةطغض تع“

 لاق هنعهئأ يضر اهيب ان عنيسملا تدب ةمطاف قي رطنمدجامنبا جرخاوهلويلاو ةميغأايف

 ناكول نأ تددواهنع هللا ىضرة«دخ تلاق لسو هيلعملا ىلص هللا لوسرنب امساقلا فوتامل
 ولت لاق ةنجلا يف هعاضرماتنا سو هيلعهنلا لص هللا لوسر لاقف هع

 ا



 هتوص ك عع ب هنا توعد تكشن ا ملوهيلعهللا لص لاقف» رم تنكوطهلا لوسراي كلذ ملعا

 فلسا اهسالو ةمال ا ءادلص نمت اقئلا نع ةدراولا! تامانلا اما« هلو -روهثلا قدصأ لب تلاق

 ىفترملاديسلل ه-رشويمازغلا مامالل مولعلا ءايحا :رمانهلقناوادج ةريثك اهناداصلا

 يف مهنوبا ىور#رك "دا نا ىرك ٌدوربةعإزرأ ةربع هيفا يل ص ريكا ظفاملرودصلا حرش باتكو ا

 يف لس هيلعهتنا ىص هللا لوسر تي ًارلاقدم ءها ىغر باطلا نب رم نع ءأب واللا ةيلح |

 ْ ماعد و ليقملا تسل ؟لاقو ىلا تفل يف ًاشاممتالوسرايت اقف "يلارظتيال حي ًارخمانملا

 |١ سايلا رع مريغو د !مامالا ىورو#نادبا عئاصاناوت أ ارماليقاالم ديب ييسقن يذلاولاق |

 ( دبع الا هج ًاراقمانملا ٍيفهارا نامي يرتشاف اا يلخ يل باطما نير مح ناكل اق هنع هللا يب مرا

 | ناوااذه لاق كب ر كب لعنام نين هم اريم اي تلق هديبج نع قرعلا مسمي هنتي ارق لوخلا سأر |
 !( نين سلا نعدعس نباجرخاو*ا يرام راب رتيقأ يلاالول ”دبيل يشرع ناك او تغرف .

 تاقف يماد» يفةلرالا يلهم سو هيلءهلا ىلص هللا لوسرن ا يلع يل لاق لاف امهنعهنثا يضر يلع |
 مل ديأو مهتم ” يل ريخ وه ندب ينأ دب مبلل اتلقف هيلع” خدا لاق كنتم إن م تيقلامهنلا لوسراي ا

 نب ريثك ء قييبلاو عاملا جرخاو»# علم نب اهب رضفهسأ !ةاللصل جرت ينعم ل ةوه نمي ||

 || هللا ىلص هالو درتي ارينا لاقت طقيت اف هبف لعق يدل مويلا ي نامع لعمل لاق تلصلا ا

 ا | تع هلث' ىب هررعمع نبا نعاضي أ هاج رح او ءةمش أ انعم دماع كلبا لاهتاذع يلاتميف مو هيلع أ

 لاقنماملا يفةليلل الو و هيلع 0 أتي ريفا لاقن تده مص !هنعهما يضر ناتعنا

 |[ ىًاردبافرطن نعركاسعن.ا جرحأو# هموي نم ل !ةقمائاصناثع . مضافا. ددعر طن أ ناثعاي |

 | هللا لمت فيك ني 20000 ارمضخ اب ايت هيلع تي رلاقنمونلا يف ؟ هنعهللا غر نامقع |'

 | ىلا نبا ىورو#مدلا كدي سبيل يقلانيدلا لاقريخ ني ءدلا يا تلقاريخ يب هلل ألف لاق كب

 || موملاذيس ملسو هيلع هلفأ ىلبص هللا لوسرتمي ارلاق خو كا ضعب نا :رعتامانملا بابك ينابئدلا
 نكاد ةنييعنب نايفس ناهللا لوسراي تلقف يء ضرع اوي رفختسا هلا لوسراي تلقف /

 ارمغ لاقف *يلعلبقافال ت تاقن طقاكيشل أت كناهثلا ديعنب رياج نع ردكتملانب دم
 ايخاذ ١ تفك لاق دنع هللا ىمر بلطملا ديعنب سابعلا نعاضي !ايندلا يبا نيا ىورو# كال

 ناالوح هللاتلاسفو رم ينمهاو هيلع تن ززحربخ اهي هدعّللا اربخاو تامالف هلايحاصم به يثال ا

 ال باذملايف رابلا ىلا ترص لاقف هلاح نع هتل فاران برتلي هتب رف لاقمانملا يفهايا يني ري

 كالت يف داولاقكلذفيكو تاقيملايللاومايالا لك يف نيدنالا ةا لالا حاوريالو ينع ف ةخي
 ةديئود تقاءاوهب تحرفف ءاياةنمأ اة دالوب ينترشبف ةعبأ ينت ءاج سو هيلع هل! ىلص دمحقليللا



 هدرواوايندلا يلا نبا ىورو#نرث اليل لك يف باذملا ينع عفر نا كل ذب هلل ينباثاف هباحرا 97

 لاق ىلاعتهللا هر يعباتلادي زنبدحاولا دبع :رعميدبلالوقلا يف يوازسل | ظفاحلا

 هللا ىلص ينلا لع لصالا نكسي الو كرت يال و دعقب الو موقيال نأكل جز ينبح فاجاح تجر خس

 انفرصنا الف يللا ىب م«وةكمملا ةرم لوا تجر خ كلذ نع كربخا لاقفثللذ نعت اسفل سو هيلع

 لاق ههجو دو و كابا هما تامادقف ق يل لاقف تاتا ذا مانانااجيبف لزادملا ضعب يف تغ
 اهيبأ بعرشلا ذنم يناخدف جولا دوس ا تيموها ذاف ههجو نع بوشلا تفشكفاروعذم تمقف
 ليقاذادي دح: دمع | مبعمنأ دوس ةعب رايبأ س أر لعاذاف تقثىف ىيعيتبلءذا غلاك لذ يئانا

 صشيب دقن لاقفيفاتا غمديب ههجوحس اون م مللاقف نير رمهشس ؟نيب وت نيب هجوأ ع نسح لجر

 "يلع ةالصلا رثكي كوب | ناكدقو دمت انا لاف ماو تن ايهاب تنا نم هل تلقف كيب ادجو هللا
 | هللا لو سر ىلع كالؤدعب ة الصلا تكرت افف ضي ارحاذاف يلا هجو نع بوتلا تف شكت تمقف لاق
 لو هيلع ها ىلص هللا لوسر تي 0 لاق زيزعلا ديص نل رم نءاكورو تنل ملسو هيلعمشا ىلص

 ةيواعمس يلبى ذاسلاجانااهيبف تسلجو حليسف م دنع نا ل اجامهتعهلث' يضره وركب وباو |
 لوقي وهو هقع هلل !ىضر يلع جرخ نا عرساب ناك اق رظفااناو ب ايلا امهياع ف يجاوائي الخ دام ا

 ا *«ةبعكلا برو  يلرفغ لوقي وعودرثأ ىلع واعم جرخ نأ عرساب ناك اموةب كلا برو يل ىذق

 ف ملسو هيلعللا ص يبنلاتي ار لاق هنا هه رزيزملا دبع نب رم نع ةيلحلا يف ميعئوبأ ىورو ٍ

 أ تلو اذا لاقفءاغتك ادق نالبك اذاف لاق خلاص | تدك تح تون دعرم ءاين دا لاقث ماملا
 | ركب وبا اذه لاةناذهنمتلقام ميالو يف ناذه ل مءامرغ كتيالو يف لمعافيتها سما نم
 : ينأكشي يار. لاق ليبحرشنب ورم ةريسيايفبا نع تاق طلا يف لع س نبأ جرخ كو*؟رمءاذهو |

 || عم لتق نم اناكويشوحو عالكلا يذل اولاقءذه نأ تلق ةب ورضم بايقاذافةنجلا تلخدا
 هلااوقل مهنا ليق ضع موضعي لتقدقو تلق كمامأ اولاق هبات اوراعن رواق تلقب وأعم

 يبانبا جرخاو*احرب اوقلليق جراولعا ىن نعي نآورونلا لهأ ل امناق تلق ةرفشملا عس سأاوهودجوف

 لتق ناكومانملا يف حلفا نبريغك ل اقوا فا ت , ارلاقني ريس نبدهت ن .مايدلا قا نب ؛اوةبيش

 ناال لاق متنا « ءادهش 1تلقاّريخ لاق تءدصاف تلقىلب لاق تلتقدق تسلا أ تلقفةكرطلا موي

 مملتت الل اولتق منال يا ءامدن انكلو ءادهمشب اوسيلف ىلتق مهنيب لتقف اولعتقا !ؤ!نيلسملا
 ع ايندلا يلا نبا ىورو* ناقتحتسي امدي زي ىلعو هياعةيقعنإ ماسم عمدب زي ركسع

 ناكو هللاو نيسملا لتق لاقو عجرثساف همون نمةر ء طظقيتسا هناأأم مةعهللا يفر سابع نبأ

 مد ٠ رم ةجاج.ز هعمو سو هيلع هلا ىلص هللا لوسرتي ًارلاقف هباصصا هركداف هلتق ليقكاذ
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 ءاجهتلا ىلا هعفرا هباضم !مدوهمدأ فهو نيسك-ا ىتب أ اولتق يدعي يتم تعنصام !ءتالا لاقن /

 باتك يف ايندلا ىلا ربا ىورو**ًاريذلامويلاي هلتقبا موي نيرشعوةعب رادعب ربخلا |
 كناسل يف ادب الوقل تدك كنا هل ليقف مودلا يف ى ور هدع هللا ىضر قيدصلا كباب انا تامانملا

 خيشلا وبا جرخاو+ةدجلا يت درواف هللاالاهلاال هب تلق لاق كب هللا لعف !ذاهقدراوملا يف دروا اذه
 اتياث نأ سامثنب سبقني تبان ةنب !ىنتثدح لاق يف اس أرمعا ءاطع نع عيمتوب أو قيمبلا ا املاو

 ذأ متاننيلسملا نم لجو انييفاه ذخافنيلسملا نمنجوهب رق ةسيفن عرد هيلعو ةمابلا موي لتف
 ب رم سماتلتقامليفاهعيضتف )حا قهلوقث نأ كايافةيصوب كيصوأ لاقف همونيف تباث اتا
 ًانكدقو هلرطيف نسي سرف هئابخ دعو سانلا ىصقا يف هلزنمو يعرو ذخاف نيلسلا نم لجر
 اذاواهذخ أ يف يعرد ىلا تعبي ناهرق ديلولا نيدلاخ تأف لحر ةمربلا قوفو ةيورب عردلا ىلع

 نم“”يِلع نا هل لق قي دصلاركبأب | ىنمي لسو هيلع ها ىلص هلا لوسر ةفيلخ ىلعةنيدملا تمدق
 اهب لام عردلا ىلا ثعبف هريخاو !دلاخ لجرلا قافن الفو ىيتع يقر نمنالفوا ذك نيدلا
 نب تباثريغهتو دعب هعيصو تزيجا|دحا عنالو لاق هتيصوزاجاف ياي ورب ركبابا تثدحو
 دايز نبد#م نع تاقبطلا يف دم- نياوتاماملاب امك يف ندلا ىلا نبا جرغل اود« سيق

 ,| هترضح رميح هنعهلثاىضرجلاحصلا دئاعنب هللادبعل لاق تراخلا نب فيضغ ن'يتاملالا |:

 انربخت الاهدل لاقننيح دعب همام يف هيقلف توملادعب تيقلامانربختفاناقلت نا تءطعسا نا ةافولا

 ,| ةئيسلا نعزواتو بندلارتغبرريحاتي راندجوف تابيتملادعب ادوجنو جنن نا دكتلوانو خلاق
 «رشلاةيس عباصالاب مهيلاراشي نيدلا لاق ضارحال :!ءودل تلق ضارحال :نءناك مالا

 هللاقف يعازما ىلالب يبا نب يدع ىلعال ا ديعداءلاق ةيرهارل ايها نعايندلا ىفانباجرحاو
 انملمتفاناقأت تراتعطتسا ناو مالسلا ىنملسو هيلعهللا ىلص هنا لو و أر قا ىلعالا ديع
 ةثالاثب هتافودعب ابمام هيف هن ًارف لال, يأ سبا تحت ةي رحازلا يبا تح اهفادبعما تناك كلذب
 مهنعيل اماه _لاقال تلاق ىلعالا دبع نيفرعت له يتقحال تالتدس يتنب نأ لاقت مايأ

 ابا اهاحا تريحاف هيلعورت ماسلا هم مو هيلعهلل|ىلص هلئا لو مرت أرق' دقيفاهي ربحا

 تأ ا.بيانالجر ههاعتلاق بويانب يحي نعايدلا يبا نبا جرحاو* هغاباعشال ذب ةيرهارلا
 نسا لم» اميجحااي لاقت موتلا يف هم- اص م ًارف هدحأ تاف تلي امي هب اصر يي نا هبحاص ليق
 اههنيبام ناتشو هسفن تهتشاو ءاشاميف لاق ني ريس نباف لاق ىصعب ال ةئجلا يف كلم كلذ لاق

 ركاسعنباوي دعنباجرخاو *فوملاةدشب لاق نسملاكلذكردا ءيشيابف يخااي لاق
 تم لأ ليبك نب ةلبسن يلا لاق سلجال ا نبا لاق لاق ير دحبملاى حي نب دهم نع هخمي ران يف



 يا
 تردقن ىلبف؟تمن ١ تناول ةطس لاقف لمفاف تي ارا يربختل يون يف يني من تردقفىلبق :

 ا ةللس نا تلبع”ىنب يا يل لاقف حاج ال ا لبق ةللس تاق لعفاف تي ًاراهيفربختن يبون يف ينبت اننا
 'أ اميحرلاق كب ارتدوا !ةيفايحادق هما نالاقثم» دق سبل ؟تلقف يون يفيفانا |

 أ ليللا ةالص نمفرشا مدتعتي ًاراملاق دابعلا اهب برقتي يتلا لاعالا لضفا تيار شيالاق ||
 أ يبهوملا صفح نع جرخأو * اواكتنال كلو الهم لاق مالا تدجو فيك تلق |

 06 تي ار لاقةرخ ًالاريخ تيار فيكن ايلسابا اي ت تاقف مانلا يف يئاطلادوادتي ار لاق

 || كلل له تلق هلا دجلاو ريخ ىلا ترص لاق هيلا ترد اذا تلق اريدك ةرخآلا ريخ

 , ىلاريملا اقر لاق مستف لاق هلهاو ريخلا بحي ناك دقف ديعس نب نايقسب لع نم“
 فيك كقف مانملا يف يتمع تيقأ لاق هببأ نعةرع2 نبةبتعنع جرخاو * ريا لهأ ةجرد

 .( جرخ اود لقيلاب نبللا طالخلاو هجمعط ا لم الذ باوت تيطعا تح يلم ت تينودقريخي كلاقتنا |

 اًريخ_ لاق تدجوام تلقف مودلا يف سيقلا ديع نب رعاعتسي 0 لاقىجيللا كالملا دبع نع

 | هللاديعيفانعجرخ او لجوزع هللا هجو هب ذي را“ يق لك لاق لضفا تدجو لمعلا يا تلق
 || اًميشرنم ورورنيلماءللةرخ ٠ ال اورورغأ د دل !لوقي وهو مودلا يهتي "ارقي معتاملاقىرحملا |
 | «رصقم هنا عي نم لل مع لماو اًئيش فورعملا نمنرتخ ال ني. الاوت حسدلاونيقيلال رم |:

 ا ةلاح يف تامام دعب مونلا يف ياكل ا ورم نيدي وسي ارلاق ةدوكلا ل اها نمل جر نع جرخاو |[

 | ايهتمرتك اه هشاالا هلا ال لوق نمرتك ا تنك يلا لاقة د لا ةلاخلا ءةهامدي وسي تاقةنسح :
 رذتملانب ميهاربانعجرخاو*اكردافارمااءلط يقرا ارضا نب دمتو يئاطلادوادنا لاف

 نمدي راق ءايسلا يف لاقفكب هلل لعام تمام مودلا يف ناهتعنب كاش! تي 'تب ارلاق يئارطا |

 لاق يموزفلا نحرلا ديعني دم ن ءجرخ او+ ىوهابلقيمل نمواهي قلعت شأالا هلاؤل لاخ

 # مآيأ يع ظ رثغ لاق كب هللا لءفامهل لاق مونلا يف يمهقلا ةشئاع_:سالجر ىأر

 | هللا عصام لاقق مونلا يناكلامىأر هنا رانيد نب كلام باحمأ ضعب نع جرخاو |
 ففلسلا لث» رن مل نيحلاصلا ةياحصلا لثمر: 03 حاصلا لمعلا لقمر ١ اريخ_لاقكب ٌ

 ١ ناكو ىسع نب مرم يلا نعىحينب رضنلا نع جرخاو*نيحلاصلا سلا لغمترنمللاصلا |

 *" يانرع ينتيلغف توعدو تحجسو تياصف دجتملا ىلا تجرقت ةليلرمت' اينرتغا لاقنيخلاصلا نم أ
 ضاييب ةنغراةمب را اهيلع قابطا مهب يدياب نييمدآلا نماوسيل منار ةءامج تي ارفض |

 بحاص ك رع ضن الاقموصلاديرايفاتلقق لكارلاقف نامل لثمردفيغر لك قوفت 21 لثم |
 ْ ارش( كل هسرغت هعد يلليقن هلة حالردلا كلؤذخ تلم تاكاف لكس 3201 :



 لينال بايتاو عطقني ال ثالهوريغتي الرو برك .رثالر ا ديف اولاق نيا تلقا ذه ءاريخ كأل تمشي !

 | شاوتالاب كيلعف تايضارتايضرءتايضر جاوزا ..ةريعلا ةرقو أائيعو ىوضر اييف

 رشنلا لاق ىفوت تح نيدعم الا تكماق لاقرادلا لؤنتف لت رت تح ةوفغياغاقديف تنااهف |

 لل دقو كلت دح موي يل سر غرست نم بجعتال | يل لوقي وهوا ريف ىفوت يتلا ةمللل أ يف هتي ايف |
 *ميطممب لح اذا مركلا لثمن مل دحا هتفص لعر دقي الاب عل أت ال_لاقاذام لح تلق
 ْ لاك كي هللا لعنامت تقريرا رم اب تي ب ار لاق يدنكلادي زينب باهولا دبع نعجرحاو
 هيساف لق ملعلاو ةنسلا ن هيلعرتنا ١ 1هلاق لصف! تدحو لاعالا ياف تلق ير ويلز ع

 "1 ددعي لع ع ا ويزعم ردت اق ءايسال 'اموتاقءاي مالا رنا لاقا ارةتدجولاعالا

 1 يي هلي ًاردرو.الا هاذه يف ضو نفخ ناكو يلراجت 6 .لاقمعي تنع جر راو ءاوهالا ءامس 1

 ْ ملسو هيلع ها ىلص دمهم باعدا تاصقنت لاق كب ىرا يذلا !اذهام الماي تلقوا هناك مونل
 : بعشلايف يتمبلاو ايندلا يبان اج رحآو *# ةيهاذلا هنيع ىلع هدي عضوو اذكم يصنف '

 -ضرامل نيدفيد نيح مكر ريق ع اذ ايرقتيلصف ةريقملاب ت تنك لاقدللا اديعن؛ فرطم نع

 | امهناقلا ”ضرت مل نرتهكر تعكر لاقف يندلكي ربقلا بحاص تي ارق تسعنو اةيتاتنا |

 || نوكأ نال لدم نا ميطتسالو عنو نولعت الو 1روامعت لاق كلذ ناكدق تلق ||
 | مولكه لسممهتكل اق اتهاه نم 57 اهريفا ذب ايندلا نم يملا ”يمحا كل رتمكر لتم تعكر |
 أ هكا ”يلا هجرخ امهللا يش يف يف تلقه ربق ىلا راشاف لصما أتهاهنم تلقف أريش باصادق ا

 تان ءيش يايق تلق كلذاولاق دقل اقف ادهاه نم لضفا ثنا ت اقف باش ىتفدربق نم ءجرشت |

 ٍ هلأ ليس يف دايجلاو َه .رمصلاو جحا لوطب كلذ تلذ لوقاف نسلا كللذ كلل ىراام هلناوف كللذ

 | كترع جرح ماو * مبتلضف كالذبف اهيلع ربصلا تقزرف يئاصملاب تيلتبادق لاق لمعااو
 ْ ملسو هيلع ىلص هللا لوسر دسم تلخ ديف أك يمانم يف تي ار لاقر دكا نب د نبر دكمملا
 ةرخاالا نم مدق لجر ليف اذه نم تلقف ةضورلا يف لجر ىلع نومقجم سانلا اذاف

 | هنولأي سانلاو لاق ميلس نب ناوفص لجرلا اذاق رظنا تنل مهاتوم نع سانلا ربخي ا

 اذههن' اذه نولوقي سانلا قفطف ردكشلا نيد حن عيل اسيدحا انهاهاما لاقف مربخي وهو
 هاضراواذك ماطعاوا ذك ة ملا نم هلا هاطع ا لاقف هناك راب .ريخا تلق سانلا تجيرفف هنب
 *نيعبأتلارايك نمر دكتملا نب دمو * تومالو هيلع نعلخالف هأ اوب وةنْطل ايف لزانءهنكساو
 كب هللا عتص أ.تاقف مانملا يف يطساولادي زي نبد#ت تي ار لاق نوراهنيدي زينزع جرخاو

 انماو اعدف رصملادعب ةعجموي يرصبلا ورمع وبا املا هسلج ساجتلاق 'ذام تلق يل رفغلاق



 ع لاق حلاسلا اول! لاس نب اق نعد دش جي رات 7يف بيطخلا جرحأو و + ع اتقرال قيمانل رفقف | ْ
 حيشاي يل لاقوهي دي نيب ينفقوا لاقشلب هللا ل ا. «تاقفمودلا يف يضاقلا مث كانءىبي تيأد |
 ا يل لاق تقفا اذف هالوم يدي نيب ديعلاذح "امين ذخاو رادلاب كاتقرال كتييشالو هوسلا '

 ا تقعأ الهءالوعي دي نيب ديكاذحأي اميفذحام رادلاب كعقرحال كعيشالول ءوسلا ميشاي
 | لاقف كدعتثدحا ذكمام براي تلقت ةدااف نوياوال لدم ةعلاتلارك ذه ءوسلا سيشاي .يللاق ا

 1 أ نب رمح انتدح لاقماهن قازرلا دبع ين دحح تنل اقكالدب | رعأ وهو ينعشم 000 30 1

 ٠ كنع لي ربج نع لس هيلسم ىلص كيبن نع كال من: سس نع يرهرلا باهش نب نعدشار |

 ىلاءت هللا لاةفوالاب هبذعأن انه تيس ا الا ةييشمالسالا يدبعيلباتا٠تلقكنأ مطعاي :
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 أ يراودلا ركبيبا نع قشمد# رات يركأن 2 نبأ ُ رحاو * ةيطا ىلادبأ ىقلطيأ تالذتل اق(
0 

 هللا لم امدح لاقف هتومدعت مودلا يق ار ليحل د. ناوحا ضعي ن أ ينل. ل طا

 يعالك ل را ريختت لو تلق نا برصلا ىلع تيرعص د. اي يللا ةو دو دي نيد يسقوا لاق* كد

 ْ جرخ او* لجو عيب ر مالكم عما اناهةمايقلا موي ىلأ يب مالك كتم القرعو قوات ريغ لذ ْ

 : ريخ ىلالاق تكتريص ”مىلا تلقت مونلا يف يعم ىف وعلان زيد تم د ار لاق ىوعن: دمت نع |(

 : ةمس.بحاصوا ندا فةنس سحاسملادبعب يتلق نيتر ووك اير عر نضاشاذ ع
 هتوم دعب مردلا يف رايعنب روصنم تب ارلاق ل غفملاني دهم نع جرخم اودع يلا مسفر 3 يلا يق

 | كللال كال ترفغدق ين كلو طلخش تنك يل لاق أاةودب دي كتيب يفقوا لاقشلب هللا لمقام تلف

 يسرك ىلمضوفايندلا 2 يندهك تدك 15 يِ 5 لم فريب ين دججف ق قلخ ىلا ينيب 2 تدك :

 يف ف راع نب روصنمتي ارلاقينارعشلا ن نسما يبا نع جرخاو * هتك المنيب هلا تدجحف |

 | تنالاق براي ممن تلق رايعنب روصدم تن يل لاق لاقف كب هللا لعفام تلقف هتومدعب مانملا |

 | الا ال تذل .يكلو كلذ ناكدق تلقاييف تنا بغرتوايندلا يف سانلا دهزت تنك يذلا
 أ هل اوعض تقدص لاق ك دابعل ةهصنلاب تالثو كيبن ىلعةالصلاب تيشوكيلعءامنلاب تأأدب |
 لاق نافعنب ةلل نع جرخاو * يدابع نيب يضرا يف ين دا يئامميف يندحمعايس 3

 لاق ٠ يشيأب تلق ةدجلا ىنلخ دا لاقكب رشكلب عنصام#ل تلقف هتومدعب مانملا يفاعيكو تي أر

 هس أر ىلعو هتومدعب مانملا يف ماهحاب تي ا رلاقمامهيلا ىلمتسم ىبحيييلا نعجرخاو + ملعلاب
 ثيدحب اذهو ضولا ثي دحب اذه لاق لي دانقلاءذهتش تان” ماههابا اي تلقف ةقلعم ليدادق |

 تيد لاق مزح .يخأ ليهشنعجرخاو » ١ * اذك ثي دج اذك ثيدحب اذهوةعافشلا ||



 ينعاه امم ةريثك بون نب تمدق لاق ىلاعت هللا ىلع هب تمدق اذام تاقفهتومدعي راني نب كلام

 موتلايف د ةهويحم نم ؛« ءاجردتم أر تلاق نعل ل اهأع نمد رمان ع جرخاو نب ىلاعت هللاب نافلا نسح

 نا لبقكلذو هللاهبع نب حارطا اوقلت نا ةدجلا لها يف يدون نكلو ىلب لاق تقجلات اقف
 | * مويلاكالذ تراجي رذاب دهشت ءادقدجود سك حرجا يعن ءاجت حارجلا ريخيفأي

 ا لعفام هل لاقت هتوم دعب ىنطللا اري .رج مات !يفلجرى ار لاق هيأ نع يعج“ ال نع جرحاو

 كوخا لعناف_لاق ةيدايلاب ءام رباق يفا مربك ةريبكتب لاف اذا لاقي ل رفغ لاق كب ركب

 0[ سما أر لاق يناشلا ديزي نب روت نع جرحأاو نت تان محملا فذق همكلحأ لاق قدزونلا

 ايسرك يل بصنويل رفع لاق كب هللا لعفام تلق هنوم دعب مونا يب دي ز نب تيكلا
 يلوق ىلا تغلب الف يب را داشاب ترعاو هيا# يندلجاو

 درصملا ةأيطلا برش مرغ 5 2 يرغب نا نهرساتلا بر كيانح
 نه فريح ويتي ر نم يفوةص ي كق هصب تل ترفغ دقم مهر غام كرغام هدأت تيكايدقدصلاق

 ٍإ هر الا ي كلل ايعفرا ةبتر دهت لا كحدم ن نم اتيدتنأ دشنم لكي كلل تلعجو يتقبل

 : نع جرح مأو ملدو 42 اعدشا ىلص هنلالوسر تيب لال احادم ت تيككلا ناكوةمايقلا موي ىلا

 أ كي هللا لمفأ“ هل تلقت هتومدعب مونلا يس يروتلا نايفس تعب ار لاقى ديم نب نة -رلا دبع

 ٍ سما مت م ارا ايأسح ينبسأ 3 ىلاعت هللا ي دي نين تنقوو دعللا ي تعضو ناالا نكي لاق

 ا 0 1و ةكر الواح معما اللاهراجل اواهخيسحاي رزيبانا ايف ةنجلا ىلا يف
 !| لك _:ىم راتنلا يئاوص يتتذخاف هللاو يا ' تلقف كلفن ىلع هللا ترث اكلنا امت لهديعسنبأ

 1 كب هلثا لمئامداد تاقف هنوم دعب مودل !ي سهاشلا تي رزاق ليتح نب دحأ نع جرخاو#يناج

 ا 2 كتيطعأ ايف ربك 0 ْمو كتنيضرا 1 هزل ملا اذهل لاقو ينجوزو ينجوتويل رفغ لاق

 | ىلع ينسلجا لاق كب هللا عدصام تلقنمودلا يف يسماشلا تي ًارللاةناباسن: ميرلا نع جرخاو

 ٍإ !اقهيقدلا مهاربأنب ليعامسا نع جرخأو# بلدرلا ؤاذوللا ”يلد ربو بهذ نه يمك

 لها لاقن مدنعئاجت رتكاق رقلايا تاقف هتو.دعب مودلايف ماطادحا اياظناللاتيأأر
 1 امدعب مودلا فدا خلادحاى 3 ارطلا مهاعتمي ارلاقنابلمز :ةتيخ نع جرخأ ود ةئسلا

 ءيشياتلقنا ذهريغب ينبح ملو توملا دعب ىنكتألابا لاقف يلعأب أ ايشللاح «يش يأ تاقف فوت

 | يدايج ةركيلاقا ذا تلق ةيلاءةدجو ةعساوةحر ىلا ترمجلاق ترمص مىملاوم ماعايكالاح |:
 3 كعب تيقل اذامهل ت تاقفمونلا يفراسي نبل سه تب ًارلاق راني دزب كالام٠ نع جرخاو د رجبلا نق 1

 *روكيم 1 ارتامو لاقشلاذدعب ناك اف تلق ًادادشام اظعلزالزو الا اودا تقل لاق توملا



 جي ا ب سم ع

 نسا نع جرخاو * تاعبتلا انل نعذو تاثيسلانعانل افعوتادسحلااههليقم ركلانم |

 0ع

 تيارفنك كقن موخلا يف ريرج نب ده رفعجاب أتي ب ار لاق يسابعلا يعشاملا زيزعلا دبعنما

 5 تلقاريخالا تي رام لاق علطملا لوهتي ًاوسفيكت تلق اريخالا تي رام لاق توملا
 أ كب ردنع انركذا”يقحكب كبر نأ تاقف اري الا تيار !«لافاريكت وا ركتم تيد ||

 *« لسو هيلع هللا ىلص هنئا لوسر ىلا ب لسوتن نحنوشلب رددعابرك ذا لوقث صابا اي لاق
 لاق كبها لعفامتلقف م ادملاي نيعم نا يحن تت 1 لاق رشيم نب شح نع جرح محأو 1

 اذام تاقفنيترع ةيلعيتاشداو ٠ ءاروح ةئاقالث يجوزو يئايحو يئاطعاو ين':داو ينيرق ||

 || تي أرلاقيرمع انامياسنع جرخاو * تيدحلا ىنعي اذهب لاقو هك نم ايش جرخاف ا
 ىنم ناوخا ؟ئرقا __لاقف هتوم دعب مونلا يف عاقمقلا نب ديزي ؟ىراقلا رفعجابا |

 ا ىن» مزاح ايا "'ىرقاو نيقوزرملا ءايحالا ءادهشلانم ينادج هللا فنرا مريخاومالسلا

 || نؤارتي هعكتالمو ىلاعت هللا ناف -سكلا َنِنَكْلا رفعج وبا كل لوقي هل لقو مالسلا

 ٍإ مونلا يف كرابلا ثري تيأي لاق يدع نب ايركذ نع جرخاو * تايتعلاب كلج

 ا 5 معن لاق دايجلاو طاب رلا تلق هيف تنك يذلا الا لاق لضفا تدجو لمع !ياتلقف
 يأ تلقن هتومدعب مونلا يايا تي أ لاق زيزعلا دبعنب رمع نب زيزعلا ديع نع جرخاو ||

 بلاق نعرلادبع نبدهقلا ديعنع جرخأ وع ”ينبأي رافغتسالا لاق لضفا تدجو لاعالا أ

 كفو كل ارذغ جت لق يلرفغ لق كب هنلا لعفام تلقف هتوم دعب مودلا يف لكوتملا ةفيلخلا تي أر /

 ١ تدهش لاق ة ليت نب جا نعجرخاو * اهترباظا يتلا ةنسلانمىليلقلاب لاق تلمعام تلمع ا
 |( كرا ةداهش لاق ملا اذهل تددعإام قدزرفلل نسما لاقوربق دنع ق هزرفلاو نسل

 دعب مونلا يف ياتي أرف قدزرفلا نب ةطبل لاق نسا تكسف ةنسنيعبسذنمهللا الاهلاال |[
 يقوصلا اص نب هلادبعن ءجرخ او + نسحلا اهي تيطاخ يتلا ةككلا يبعفن<ينباب يل لاقف هتوم |[

 ءيش ياب هل ليقيل رتغلاق كلب هللا لمفام هل ليقف مادملا يف ثي دخلا باصحا ضعب يأرلاق
 نب ديززب ن#رلادبع نع جرخاو# ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يبتك يفيق الصب لاق ْ
 ينني ذ لاقكب هللا لمفام تاقق ةلياو ةوسنلق هيلعوهتوم عب مادملا يف يات ب ار لاقلسا ْ
 3 ْر مفري وقوف لوقي لزي مق قوف قوف كالاملاق سنا نس كلام نيافتلق للعلا ةنيزي |
 ا
 ا
 ا

 تي ارلاق ىلءاحلا ليعامسا نس نيسحلا نع جرخاود»« ةيس 0 نع ةومسنلقلا تطقس يح

 نب دم !يف لوقت ام تلقةدش دعب اجت هنأب ؛ يلا امواف كب هللا لءفام تلف مودلا يف ياشاقلا

 + نيترمموي لك يف هللا نمةما وكلا اني هيج كاذلاقيفاحلا رشبف تقول هلئارفغلاف لبتح



 6 ع
 0 سس 0 ا تا

 ٍ ياطلارشب يق ةلف ماشه برد يف تاخديف 7 اك يفتي ار لاق ىنوجلاهصاعن ءجرخاو

 ا

 أ ف

-1 

 عج يجي سم وص ل بإب دع م سجماوو

 ليدح نيدمح اةعاسلا تكا رت لاقي. ...نيد حاب هلا لسام تلق نيبلء نما نب نهتلقف |

 علاقتنا ن نياف تاق نامعنتي ونأب ر مشي ونالاك اي ىلاعتد ا ىدي نيب ىقا رولا باهولأ ديعو ٍإ

 دار لاق كلا رفعج يل نع جرح او* لجو رعهيلا رظنلا ينحاب اهمامطلا يق يتبغر ةلق هنا ا

 سودرقلا ةدج مالا نيان تلق نايئاجا هن اكموملا ييخركلاادورعمويفاحلا ارش |

 هيمي سمس |

 1 ل

 لاقممونلا يف يئاحلا ارتب ف اردنا لجر نع جرح اوي لجو زب نمرلاب ميكى سومانرز دقوا

 0 يكل تلعجامت 'اناك امرا ىلع ف تادجم ول ر دباب يل لاقي رمغ لاق كبهثا ل امام هل |

 اديدشاغ تءاقع !ليصح نب دمج تاما لاق ةجزخ نيدمت ٠ , ء جرحاو* يدابع بولق ا

 ةيشم لاقفهذهةيتهيا هللادبعاب اي تاقف هحيشم يف رحيلي وهومولا يف هتيهلرأ يقلي تبق ١

 لاقو بهذ نمنيلعن ينسلاو ين>وتوىملرعع لاق كب هنما ل امكأام تلقت ماكسلار أد يفمادخلا :

 وعدت تلك يتلا ثءاوعدلا ثالتب يعدأ د !ايىللاق 2يمالكن ارقلانا كالوقب اذهدم اي ||

 ل اقف «يتلك لع كتردقب تلق هيل لا + يشرك براي تاناجملا د اديف اهب |
 ةعجلا هذه دمتي ل لاقت تلعد +دقل اق “يش لاك يلرعغ ويشن ىنلأستال داقن تقدص |

 ىلا ةل< نما هب ريطي نارضس ا ناحاج هلويروتلا ىايعسب؛ ايلا تاحساايلا لحدافمقف ١|
 0 2 ا

 ةنعلا ن ,ماويك ضرالا كرو هَدْعَو اتقدم يذلا لل دما لوقيوةلخ 8

 ف عكست لاق قاورل باحوا ديعل ]هثامدل تاقك نيل ماعلا _ معتق 2 اش ثلج 1:

 نيب هتكر ترشب لثم نعو رع لاق يناطارشب لماش هلت تاقرومغلا# 55 دوزي رون نمرحي

 7 نم أي لك لوقي وهوهيلعلبقي ليل اوماعطلانم ةدئام هيدينيب وليلجلا ثاملاي دي |:
 | ضعب نع جرخاو * ايندلا راد يفمعنتب مل_:ىماي معناو برشي ملنماي برشاو لكأب ا
 روبقلا هذهنم لضفا نم تلقف مونلايف حادقلا ماس نيديعس تيار لاف يرييككا |

 ١ ضايع لاب ليضف لمفامت لق ربصف ىلثبأ هنا لاق جماضف تاق ربقلا اذه حاصلاق

 ل لاق ىلعزب تيغ جرفلا يف انع جرخاو * اهيشاوجيايندلا اطموقثال ةلحىمك تاهيهلاق ||
 || سيل "تلق اريخرك دف هلاح نع هنل اسف ةحلاص ةئيه يف مونلا يف يرقملا يلوقاعلا نسحلا ايات ي'اد |

 - تالهخدوكلرفغ تلقرششسموهو ديس وأنسح لاقت توملاتي ب ارقيك تلق ىلب لاقك بم دق

 نع جرخاوت رثكأ رافقتسالان ا ايلات عت لالا يان تلق مناقل

 ب سس يعمم لج



 سل يتم يامل ل يحلل ميسم يسم اس يمل اي سل أ ل يما نايل مم لع م يس ل لل لا يسيل دمت ع

 0 لاقالوك هنا ر رمصت يب ن نع جرخأو * جاخلا قير طمونيطسملا قيرطل يب يطب شب لاقأ ذات تاقيل

 !! يف ىعدي كالذي ليقف ه رم الا يف ينطقراد ان ل ايلا لاح ءلألسا يف ”كمانملا يفتي ا

 ةريبك ةمعني وهومادملاي ساوب وبا يؤرلاق اص نبهثلاديعنع جرخاو * مامالاةنجلا ||

 صضسب ءاج لاق اطلغت تنك دقوا ذاع ليق ةمعدلام ذه يفاطع ءاويلرفغ لاق كب هللا لعفام ليقف ا

 1 هلاوعلقر 8 يبلاامبهأ ارتنيتعكر ىلدوه<أ درطسيف يأوي ان !نمدليل يف رباق.أ ىلا نيحلاصلا

 ٍ معاج يف انا تلح ده مرد نع رياقلا لال هللا رغشم رباقملا لهالاهساوت 7لمجودحا |

 أ أمت 6 مونلا يف طفاخلا ناينسن»بوقعي تيار لاقيزورملاد# نب هلل دبع نعجرخأو

 ا غيس تن دشن ضراللا يتدحا تنك ءاهسلا يف تددوعا ن نايثرع اويل رفنغلاق كب <01 لمف ُ

 | جرحاو < بهذ نممالقاب اوبتكو لبي ريج يلع ىلت ساو كن الملا "يلع مدشج اد ةعب ارلا ءامسلا |

 ١ ينازل دم نب دعس مساقلا انا تي ار لاق يدا دعبلا نيسلل ا نب دما يي تبات مساقلالانع ٍْ
 ! اعيب هلو لي سلع لكس تيدحلا لحال ينيب هنن نأ مساقلااباأي ىرحادعب ةرم يل لوقي مودل ايف ا

 ءامسلا يف يم 3 هتوم دعب موثلأ ي يةعرزاباتي , ارلاقدثا كيع نب صفح نع حج رحاو * ةنطلايف

 يلا نع ابيف ف لوقا تيداح فلا ت هلايديب تيتك لاقا ذه تاب م تاقةكتالملاب ايندلا

 ا 5 ارش اهب هيلع ىل لصد أع يعولص *مل و هيلعهللا ىلص بت لا لاق دقو سو هيلاعهلثا ىلص

 ا موقب ايندلا ءامسلايييلصي هتومدعب ,ةعرزابا تب ارلاق يعود -راطلا لغم نبدي د رينع جرخاو

 ] _:ىع ةعرزابا اي تكافئ ةالصلا يقمييديأ نوعكري مو ضب با هلعم ضي بايتمهيلع |

 (| ةيمهملا نافتلقذ الصلا يف ني ديلا عفرب ,لاقا اذه تكردا* "ىش يأب تاق دك الملا لاق ءال يه ا

 | جرحاو * قوف نم ءاملا مهيلع دسدق ليتح نيدح ناد تكسا لاقيزلاب اناصتااوؤ ادق |
 1 يلاقفر تيقل لاق كب هللا لعفام تقم ةعرزاب اتي أر لاق يدارلاس ايعلا يلا ن
 ةنطا نم اوبت ىدابع ىلع ناسلا ظفح نم فيكم ةنجلا ىلا برم آف لفطلاب قوايفا ةعرز 3

 باتي ل _لاةىلرذملا ليعامسا نب روص:.هخيش نعاضيب ا يريشةلا ىورو# تئش تيح إ

 هب تررقاينذ لكي رغغف هيدي نيب ينفقوأ لاقف كب هللا لمفامت تأققمودلايفداترزل اهلنا ديع ْ

 هل تلقف يل فغمت يهجو ممل طقس ىتح قرعلا يف ىنفقوافدب رقانا تيبس ايقاف !دحاواينذالا |
 +« هركذأ ن أ ىلاعتدنلا نم تيريغساف هنن دهتساف لج مال ىلا ترظن لاق بنذلا كلذ ناك اما

 يف ملسو هيلع هلثأ ىلص هللا لوسر تي ارلاق هنا مهضعب نع ةلاسرلا يفاضيا يريشقلا ىورو

 هديي ايهدحا 2 اكلم لزنف ءامسلا تقش ةشرأ ناك كس نحن اهييف ءارقفلا نم ةعامج هلوحو مونلا

 ]| مهدي لفرلسو هيلع ثا ىلص هللا لوسر يدي نيب تسطلا عضوف قي ربارخ الادبي و تسط



 تسلا لاي "أ كا ا

 سل هنافددي ىلع بصتالرخ د الا عدس اقع دي نيب تسلا عضو, غتر ٍْ

1 

 هننالوسراي تلق لس لاقبحان عم ءرأ نأ تلق كما كنع يور دق سيلا هنأ لوسرايتلقف | ا

 ء ىورو* مهنم هتاقمدي لعب ص سو هيلعهقنا لص لاقف ءارقملا ءال وه اوك يح ايفاف |
 رقلام برقا_لاقف ثالع "يلع فقوت سانلا ىلع كيف كمادللاي يأ ارلاقحتلا أ

 *هللأو قفوم مالك ل وقي وهو كاملا ىلود يف ناريع ىنخ لمع تلقفاؤام ىلاعت هللا ىلا نود رقلملا :
 تيار لاقر ملأ تع يار تبعك هل ليش مونلا يبى“ ود يع "مع :راايدلا ي بانبا!ىورو |

 ءاطع تي ورش نحلاص لاق يريشقلا لاقو#ٌةرحا آلاءاي دل اريخت اوي هذا دلا يني دهارلا |"

 ٍ ينبقعأ دق !هللاو 58 لاقايدلا يد نزلا ل ؛وط تلك دقل هللا كف- -ردل تلقفموتلايفىمللا |(

 'مهدعم ًّ معن ا ذل َمملاقفتا تاحردلا يأ يتلا اقياعادا رغودأي يمة حا ركلذ

 فرا اددلا ىلازباىورو*ةي هل نيحلا صلو وداد َمصااَو نيقي ردصلاو نييبنلا نم ٍإ

 نبا ىورو*لمالارسصقو اضرلا لاقف مدنع لضف !لايعاليامانملا ف ل لكس فوات نب ةرارز ا

 تاققماد أ يف يعازوالا تي ًارلاقدوعنمنب ديري نع راتلا يفرك م اسعنياواضياايندلاىلا
 مءايلعلاةجر دد نم عفرا ةجرو كاسه تي ًارام امىلاق ىلاعت هنن! ىلا هب برقل ا لمع ىلع يبل دورمحابلاي ||

 : ايلا ىلا ,|ىورو# ءاميع تلا ىقح كب لزي اةاريك انهتدي دي ناكر لاق نينوزجلا ةجرد |

 || ينذ لكل اقف كب هللا لمدام ماب تلقف مانملا نادم يحلا تي رام لاقةدييعد :ب نايقسى ع
 أ يف يريشقلا هدرواوأ هراايندلا يبا نبا ىورو* يل ذيل ههمرغشت -املامو يلرفغ هم ترتطتسا
 'أ تلاق كب هللا لمهام تلقق مانملا غيس ةدبب ناتي ار لاق يب ركلا قاما نب يهاربا نا ةلاسرلا

 '| ىلااهروجا تعجر أهتقفنأ يتلا تاقمدلا اما تلاق ةكم قي راح يف تقفنأ اها تاقف يل رغغ |
 | يريرجلا ىَأر لوقي قاقدلا يلعاب اذاعسالا تعمم يريدقلا لاقو#يتبدب لونغ نككواهباي را :

 || كلت تداب و تاراشالا كلت تحاط لاق مماقلااب ' ايكلاح فكم هللاقم مانملا يف ديدجلا
 7١ يناتكلاركب وبا_لاقءاي لايف لاقوجتاودغلاباهوقنانك" تاجيج-2ال اانعفباموتارايعلا |

 : كللثتيبهذو تاراشالا كالت تحال لاقه كب هلأ لعفام تلقع تاقعمادملا يف ديطاتي 57

 ا ليعف ماحلايفةديب زتي در لافو* ليال يئامهيلصن اك َنيمكَر ىلعال !اكاصح امو تارايعلا |إ
 أ هلاالاهلاال يرسع اهب يففاهلئا الا هلاال عدالات -تاكلا ذهبي .رتغ تلاق كبّنلا لمفامامل ا

 ١١ اغيأ يريشقلا لقنو* ير اهبىقلاهلاأالا هل اال يددح واهب ولدا هلياال اهل اذ ال يربقأهيلخ دا

 | لف دبر ضال اصعلا تذحاف ”يلعبت م سيلبا ناكمانما انملايفثي ياي لاقدنا زا نحا ديعسفا نع



 سانا نميقسلالا كاني وشم ومواقف سلب اتي 9 ايست طوب اثاحألا 5
 نايبصلا يعالتي اكراهنلا يفرط مهب بعلا ثنا دك امساتلانماوناكول سانءال *ههئناب لاقف |:
 لاقو» ةيفوصلا انباع“ا ىلا هديب راشاو يهسج او قسادق ءال 'وهريغموق س سائلا لبةركلاب |

 اكتم ين ءاج لسو هيلع هللا ىلص يبتلات أك مانا يف تي" ارفق شمديف تنك“ زارخلاديعسوبا |
 يف قداو تاوصالا :رماثيش لوقا اناو”يلءفقوو ءاجامهنع هلا يخورمعوركب ين ىلع ١
 ام هل ليقف سنا نب كلام ىوريلاز رغلاو يريشقلا لاقو#هريخ نمرأكآ اذحرش لاق يردص ١
 ناس :زامجلا ةيطد دنع هن هل يضر نانع نب نائعافوقي نأك ةكك ل :رخغ لاق كب هللا لسع ||

 لخدف صاع ةزاتج ار ينايتضتلا بويا تما ءايحال اولا برلا يفو# تويال يذلا يللا ١
 لق لاثويلرفخ لاق كب ثلا لعام ل لاف الا ف يلا مهعشسب اك“ ا رفا واعي الل زيلعدلا |

 | ىاقإلا ةيشخ مْكَسَأَلاَذ إير وحر نئاوَخ َنوْكمَت مت 3 اول لق بويال |

 !! تي ًارلاقهنا يراقلا برقعي ين! نعايندلا يبا نبا ىورو# ىلاءت هما ةمحرةعس ىلا ةراشأ هيفو
 أأ تلقف هتميتاف يقرقلا سب وا اولاقد اذه نم تلقف هنوعبتي سانلاوال اوطمد االجر ماتم يف |
 |( "يلد لبقاف هلاك دهرا يف دحراف تدمت مال دشرتسم تلق يهجو يف ميلك هللا كاسر يتصوأ ا
 ؛ تالذ ل هذ يف هع ءاجر عاقل الو هتيصعم دعه قيرذح يش دام جب لاو :

 'أ ام تلقت ينرشللا رشي نب ءاقروتي ارلاقدنا مرميلأ نب ركب يلا نعجرحاو*ينكرتو لد | ا
 أ( ةيشح نم كلا لاة لضفااهرقدجو لاعالا ىاف تاقديجا لكدسب تون لاق ءاقرواب تلمح ١

 :ه نوعالمل 1١ هس ةي راج تكلم لاق يبباتلا ةماعن نيدي زي نعاضيأ ايندلا يلا نبأ جرح او#هللا

 اةعرا لطانءدق تمأاي تلاقةرخللا نعي رو ةوب ااه اماما ناعوب اخر ءزراطلا

1 

 أ

 ل هين يناتعد رو ةه روأن ىييمساوأ هجوم هللاو نوءلعت الو نوم عتو ل عيسدلو دملعت ا 1 سف ىف ناتعكرو'ةعكروأ نا ةادنلا /

ٌ 
| 

 ا

 | لاق هنا مالغلاة تع باتا ضعب نع ةيلخلا يف يعنوب'ىورو*!يفىوايفدل | م يلا بحا أى.كاولإو
 ا لاق كعب يفقد ودكملا ةرعدلا كالعب ةماسا تسل اخد لاق كب ها عصام تلق مانملا يف ةبدعتسي 3

  تيولضملا يداهاي برتكم تيبلا طئاحيف مالغلا ةيتعطحذاف يتب ىلا تقج تحيصا اله ْ
 ْ مهلك ن يليسملاو مظماارطخلا اذه ديعسرا كمي رثاعلا تارتع ل يقماي و نيبنذملا و مارايو (

 ا ءادهشلاو نبقي دملاونييبلاع نهمييلع تمعنا نيذلانيقوزرملا ءايحالا عمان جاو نيعجا |

 ( ى ارهتا داتور يبان ب زيزعلا دبعن  دهزلا ين يف ميلا ىدرو*نيملاعلا براي نيم ؟ 'نيحاملاو



 _ةناصقت يف ناك مو نا مقنلا يفوبف ةداي زلا ىلع ن كيل نمو نوعلمو مارش ةيموي رخ تانك

 مامالا نع بقانملايف يقال ىورو# تاريملا ىلا حراس نجلا ىلا قاتتا نمو هلريخ توملاق
 ةحرابلا ناكالف لجو زعهللاريغ هيلع علطي ملو ينضما رماينم”د لاق هناهيلعدتا ة حر يعفاشلا 1

 || اتوم الوارضالو امفن يسفنل تالماال يفا مبللا لق سي ردا نب دمعي لاقم يمانم يف تأ ىفاتا ا

 ا ا ينقفوف ميلا ينتيقوامال ا يىقئاالو يتتيطعاامالأ ذل ان نا ميطتساالو اروشنالو ةأيحالو |

 زعدشا يلاطعا راهنلا لحرتالف كلذ تدعا تمص الم ةيف ة'+ يف لمسلاو لوقلا نمىضرتوبت أ

 ةلأسر ةيسو جاينعاولفدتال تا وعدلا هذبب كيل فهيم تكام ص الخلا يل لهسو يبلط ل اجو

 | لاقف كتجاح لسلاق» مونل وتلا يق للامتو هايس ىلا يترج ًالاوكب وبا ايليت يريشلا
 لاقو+ كتجاح ىل-كنم اذهب ىلواانا لا فاسو هيلع هللا ىلص دم ةماةاصع عب رم رفغا مهلا ْ

 | هفالخ هئم هكا ملعي * يهب سأدلل ني رت نم .لاق انما سو هيلع هللا ىلص بسلا تي ةريفاتكلا
 تيعال ناىلاعت هنثا عدا تاقق مانملا يف سو هيلع هللا ىلص يتلا تن , اراغي !لاقو#«هللا ناش ا

 | كِيلق نركيو كبلق تويال هناف تاالاهلاال مويقاي يحايةرعزيعب را موي لكل ةلاقفيبق |
 أ نوكي شياو للاقف كيب هللا لسع. هل لوقت مامملا ييفاسيشا معد اعنم نسا ىدرو# ادبا ايح أ

 | لهسابا ؤاعسالا تي اد لوقي سيك نب ركلابا تدعم يريشقلالاقو# مرككاالارككا نم |
 | لاقو * يل رب يناذ نسحب لاداذه تدحو يس ذاعسا اي تان ةدسحقلا ا- لعمونلايف يراعصلا |
 | وهو ديبعلل لاذني نأ دي رألا رطل للاجي اليقي اائاقماملايتيأ ارهاكيش تيبتش ايجانلا ١

 انأ تلقو ربقلا ىلا ته دقو ةفاديل وةديدملا تلح و ءاللللا نبالاقو# دب .ءامدالومنم دي

 نمو ثوب .ةمووف هاموي ىوتسا نم لاقف ينصوا هللا لوسراي لاقف مودلا لسوهيلعملا ىلص يبا ١

0 
 ا

 تيبتناو هغعن تكا افيغر يئاطعا دقو سو هيلع هناا لص يبنلا تي رف متوغذف كفيض
 اورو ز لوقيمانملا ينملسو هيلع نا ىلع يبنلا تب ارهقس لاقو * ر كلاقمتلايديبو ١
 ةيسديز هقزر يفهلاب ىثوزمماخلايفيل ل 5 يجاتيلالاقو + هلوسرو هللا ب < هئاقفق وعنا |

 أ يبلا ىشاقرلادب زيىأدل !يقو# هتاللص يف هسواسو تلق ةوهعقلل يف هسلن وعس و اخ ا

 قفوملا رب ىلع لاقو# ٠ ءاكبلا نياف ةءارقلاه ذهل اقف هيلع ار قف ماخلا سو هيلع هلا ىلص
 ابيف ب وتكم ة ةعقر مانملا ىف ثا رف مهب يذلا رقفلاو يلاي ءيريسشيس موي ركفا تنك

 لجريفاتأ سل اغلا ت قو ناك الف كب راتاو رقفلا ىثخللا قنوملا نب ١, اي بحرلان جرلا هللا مسي

 | هلادبعىلا نع كحو*نيقيلا ف يعضاي كيلا اهذخ لاقو راغيدنالا [ةهيميف سكب |

 هللاىلااقي رط فرع نم يل لاق هن اكماخلايف وهلم لس هللا لور تأ ار لاق فيفخ نبا



 ا

ْ 
ٍْ 
: 
| 

[ 
 ا

 ظ
 ؤ

 م] لف يلانع ىحو# نيملاملانمادحا هب بذميإل اياذعمادب ةعدتع جر ع هكلسف ىلاعت
 ا هلال اوسرأي تاتا يسلم هتالرسر تم 7 لاقهنايفاببصالا

 نبا نعهخي رات ين ركاسع نباىورو# هنمهللا عرف دق ءيب كلذ لاقف ناعال !يبلسي ال نا

 ْ يف لتقامدمب ةنسلا ىلع ديبع ونب هلتق نمدحا يسلب انلا ركب ابا تي ار لاق يرصملا عاشعشلا
 ْ برقب يدعو زعم اودب جلاميفايح فاقع كب هللا لعق امدل تلقف ةئيهنسحا وهومانملا
 يف نيرادلا ةدام-يباتكي تركذو هايراوجيفشيعب منا لاقو هيلايفانداو راصتنالا
 هللا ىلص هتيؤر بابو فئاطللا بايةيس ةملاص ةريغك تامانم نينوكلا ديس لعةالسلا
 ةرهاظلا هتوبث لئالدو مدل داسالا ني دةعت ىلع ةرهابلا جحا نم ابلكوامانمو ةظقي سو هيلع

 كالذنم نودي+ل امو باتك هر صحيالر يك“ يث بتكلا يف كلذ لثمومال الاسلاو :الصلا هيلع

 ىرك تاي اوى رخا لثال دول باسملا تحتل ديال ريغك" يث نامزو ناكم لك يف يف عقب

 ْ هتباور ةرثك ( لس هيلع هننأ ىلص هتوبن لئال د لجا نمو ١ 2 سو هيلعشا لستر 7

 | | هعبمع يف نينافلا هعمانم نيحلاسلا رياكا ضعيل ةظقي ولباماتم اهيلع"راكيقلا هتفصب
 تركّودقو نورصاقلاال ا ءركتيالو نوفراعلا هفرعي تباث ققحم رما اذهو لسوديلع هللا ىلص
 || نيرادلا ةداعسيف ةمالا ت تاواسو ةّمالا رباك نع ةحرصصلا ةريغكلا ل اوقشلانم كلذيف

 عطببال رعأ كالذو ماء اع يذ لك قوفو مي سقلا ال ا هعسو ال قموملا لضافلا هيلع ملطا نا آم

 نم نوتشاكي اوراصف مهتين مسج ىلع م مياحود تلق تميقلا هللا“ ءايلواالا ةقيقح هي

 خزربلاوةرخآلا وا ذدلا لاوحا وبيعلا رومإ رم نوعلطي وتوكلملاو كالملا يف ها رارسا
 مهتاماق» ىلا لصي ملنممراياغناو ةرهاظلا مولءلان «عجا ميم دكردي نا مريغل نكميالام ىلع
 ملاوقا يفمهتدص دقتعي و مللاوحا يف ململسي نا مهتاف تاكم نم هيلعاوعلطا ام ىلع علطي و
 ا مل انافول سو هيلع هللاىلص هتما تايصوصحو هتايصوصح نمةليصقلاءذهنأ رهاظلاو ملاعه او
 عسل دعي ايسالوةلغقملا نعال الضفمانملايف هيبتا اردنا ىعداةمال اذه ريغ نمدحاب معسض

 نم ءيش مهئاملصل لصح هنا لمد ليديتلاو حسنلا ليقاما لسوهيلعهننأ ىلص هنيدب م نايدأ

 اوعيتجا اهيعللا يةرايث رعلا نينيدلا يبعب يديك مال هذه ءايلوا مسخ اننلبي موكاذ

 ديس هم حوتجادقومهيتك ف ِق روكذ فموهاك مالسلاو ةالصلاهبييلعواتيبن ىلع“ ايبنالاحاو أب

 هتاي [لجانمو) سدقملا تيب يفاماما مهب ىلصو ءاهسلا يف جا اعلا ةليل لبوهيلعهق الص نيلسرملا
 - تاريعملاو لئال دلاو تاي الا لكل ةعماجلا هتميرشأ(لسو هيلعهّثنا ىلص هدعب ةيقايلاهتوبن لئالدو

 ٍإ | ءاينالا جدي تاي لاك ني رخ الاونيلوال !مواعنءمالسلاو5 الصلا هيلعأهباق اي رك !لئاضفلاو



 عم ةريثك افاعضا مهيلءتدازومهيلعواديبن لعها | ت تاولص مهعيمج هب اوتأ ام تعجل
 3 يف داهجلاب الانتشا مراكأ و ارمع عرصقا نمناك/ سو هيلع هنأ لصدقلا لوسرأ

 ملسو هيلع هلا ىلص هتيذا يف مهعسو يفام ىمقااواذب ادا هآيوقأ ءادعا مرثكاوهتاقوارثكأ

 ْ نيدلا اذهبيق اينا هنلاح ءذهل جرا ق أتي و ونكمي ناك يكف*نييمأ موق يف ًاشن ايما هنوكأ مها
 : *نيلس .رملاو ءايبنالا عيج ملغم تأت يذلا *«نيتملا عماجلا مس اولا عرشلاو#نيبملا |

 م

 هلاح فرعاذ الطايلاو قل نيب هب زيي لقع ىف دا هددع نم لك سل اهسفن ءاقلت نممريغ ١

 رشبلا مسو يفهب نايتالا سيلو هللا دنعن مهنا اعيقي م هنيد لاحو ملسو هيلع هللا ىلص |:
 نيب أن "يمال جرب كلاب ا *نيملاعلا مولع هيف تمقحا واومهنم دحاو نعالضف * نيعجا |'

 يقل نا ىلا ءادشالا ءادعالا ةمواقو*نيعب رالا نس يفهتنعب نيح نم لذتشاو *نييمأ موق

 | نيح أنلا نيرشعو ةئام ىلعدب اونم 5 نيذلا هياصحاداز دقو*نيعسو تالت نب اوحو ىملاعت ها

 : يف هقدص ىلع هتل د لئال دو تازجت“ هنمى 0 دقو اللا دمأ مهتم أمو سو هيلع هللا ىلص هتافو

 :أ هللأ ىلص وهو هب مهسجي لام اذ نكي مل ذا لسوميلعشاىلم هتيد ةحضصو ةوينلا ىوعد |[

 ئ لعدرصتتملاهنوك نع الضف اهنا الا برملارئاشع فرشا ينةريشع :ريشع اذناك ناولسو هيلع
 ملسو هيلعدللا لص هل نيب راحلا ءارلالا ءارعالادشات ناك هن لاس .رغيلبتو هللا نيد رابظا

 | مغرلاب هنيد هللا رهظأ نأ ىلا برعلا بازحا هي رح ىلع تعج ىتح كلذب فعكت لو
 | »6 هتوبن لال دن مودإلكو# ءاب رقالان م هعمرجاحو هب نم ١ !نءو# ءادعيلاهراسا يدي ىلعاهنع

 ظ هئافلح ديا ىلع ةليلق ةدم يف ةنملاو دملا هلو ىرجا ىلاعتها فكرا سوةيلعشا ىلص
 ةيادهو *ابيف نيبلا هنيدرتنو ملاقالات تاحوتن ن::«نييدبملاةادملا هياعتجاو*نيدهارلا 1

 ٍتانميف ةداعملشم ٠لصجيالام * اهيبادو ايصاقيف هتعي رش ماكحا مجمعتو * اييلها مظعمو

 نم اهرحتث يتلا راطقالا ياها ن٠ ريثك ىلعتقو برقاب ةب رعلا مهتغل تياذ ىتح نيدسلا نم

 هلهاخل تناكو يب ءاشلا رطقلاو ةيطرقلاهلهأ ةذل تناكويرصملا رطقلاك لنمو مهنم لسا
 نإ (لسوديلع ثا ىلع هتوب لئالد نمو 0 ةيسراعلاءلعأةنل تناكويقار ملا رطقلاو ةيموزلأ

 ملسو .رلعدشا ىلص هب ءاجامي و هب نامالا لبق اوناكّنا دعب مهتم همزال نمايسالو هياصصا
 _رمثققو برقأي هزم اوداقتساو نائرعلاو لدءلاةياغيف اوراصن اودعلاو لهجلا ةياغ ق

 !| لحاجلا فلج ايفارعالا هيلع لخسدي مسوهيلع لإ لص ناكىح ايندلاةعأدب اوراص اممولعلا |

 هللا ىلص هيلعفي رشلا هرظن عوقوو ناجيالا درجت ةكللاي قطني هدنع نم جرخيف فرصلا |

 مل ام مولعلا نماوعجمهنأ عمماللسالا ءالعنمةباتلا دعب ءاجنم عيجج لصيملوملسو هيلع أل



 مع

 نب هللادبع ةلدابعلاك ةياصصلا راش راغص ضعب ةجرد ىلا مالا نمم دعب الو مهليق دحا هعمجي أ
 أ هللادبعك مهطساوا نع الضف ريب زلا نيهثلأدبعو ورهتنيهلثاديعو رمح نب هللا ديعو سابع

 ةعب رالا ءانلطاك رباك |! نعالضف تياث نبدي ذو لبج نب ذاعمو بعك نب 2١ اودوعسم نبأ

 ديس ةوبن لعا ارهاب اليل د كاذب ,كافكو نيعمج ا مهنعهثا ىغر ىلعو نامشعو رمعو ركبيلا
 ع مسوهيلعمقا ىلع هتوبت لئال د نمو 6 ملسو هيلعهللا ىلص نيبملا هنيد ةحصو نيلسرملا
 نم طابو هيت ايل يذلا * ديلا نآرقلا مجح هتافو دعب هباصسا ملأ ىلاعت هللا نأ |

 خي | هلوقب ىلاعت».دعرل ازاجتا * رايح ميكح نيم: ليز 4 ِهَيَلَل نيآلو هي هيدي نب

 نكر ومو هظفح بابسأ ربكك نم هعج ناك دقو نوُظفاَخس لان !َو صم ان |
 هللا نا 6 مسوهيلع مشا ىلع هتوبن لئالد نمو #9« * موقالا هطارصو# مظظعالا عرشلا |'
 عج * ةمالا ت تاواسو * ةّمالا نم نم مهنع هلأ يضر ةياصعلا دمب ءاج نم ملأ ىلاعت ||

 مالسالاماكحارا دمابيلعن ًارقلا دمياهنال بكل ياهني ودتو سو هيلءهقلاىلص هثيداحا
 مهنعهّللا يضراورعشف لو هيلع هللا ىلص + هنملاو هني دماكح !نابي و#هتعي رتل يفاثلانكرليعف |!
 *دالبلا يماقاىلااهياطت يناولحرو* داقرلا ذي ذل مهسوفت اومرحو# داهتجال او دا دعاس نع أ
 اهذخاو قح+ر امبلا جج ةزيزعلا اهرهاوج لاوتل اوضاخو مراققلاوزوانلا اهيلع لوصعل اوعطقو |:

 *رايكتسا نودب هنعمذخ ايفاهتمم دبع سيل امريغ ملا دمعريكلادجوامم رو*رايكل[ننعراشصلا |
 قدصلايف مهتاجرو ' اوزيمو مهنع اهنووري يذلا لاحرلا لاوح ايف قيقدتلاةياغ اوققدو ْ

 يفة.ءومذملاوةدومحملا فاصوالا نمكلذ هيشااموةلفذلاوظقيتلاو نايسنلاو ظفللاو بذكلاو |'
 اوعسقو فيعضلاو نسحلاو سيصل اما قا كلذ بسحي لسوهيلع هللا لص هنيداح ا اولمجوةاورلا |
 هثيداحأ اوعجو ثيدحلا حلطصمو لاجرلا للع يقةلفاملا بعكلااوفلاواماسق!اضي هذه |

 2 نالف نعنالق نع ةفورمملا م ديناساب *اهوبوب واهواصفو»# اهويترو لس وديلعدلا لص
 رقثو هلاوحاو هلامقاو هلاوقأ اهب اوعج فولا تائم نع تدازف لسو هيلع هللا ىلص |

 بخ ملسوهيلعمشا ىلص ٠ ءارغلا هتمي رششلل ذب اوطبض ىت- ملسو هيلع هلا ىلص
 ةرثك ع منيدحللا فيرحتو نيباذكلا بذ ذك نم اهنم سيل ام اهيف لخدي نا نم اعاج

 ىعتنم غلابلا هجولا اذه ىلع ابظفحو ابلقن ناك الو باتكلا لهاو ةقداتزلا نم اهئادعا |
 | نر ال هلا ضيق رشبلا ةقاط يف نوكي ال نا داكي اهظع ارما ناقثالاو طيضلا
 2 ا ا راي يد صرو ظفلا ةدوجو مهفلا ةعرسو نهدلا ةدحو لقعلاةرفو يف اوغلب اهمهتواهب رعةيدمحلا ةمال ادارفا



 دك اا ١ اع

 _ىءدحال هريظن قبسولام ممم اواعودارتجال او دلسساو ةئامالاو قدصلاةرْثك ونيدلاةوقو |
 هغابي دحاو تيدح بلاط يف برغلا ىلا قرشلا نم لحري هال ٌوهن م ظفاخلا اكد قف مالارئاس |
 ةرشايم هتعدي وريأ هيلط يف لحريف ةلعءاوب هنعدي ورينأ ىربالو ينالفلا خيشلا دنعدنا |:

 دق نوكيزهش نعم يلا ذخال دالابلا ىمقا ىلا لحرب مهم لجرلا ن ناكوهللادحر يراغتلاك ١

 أ ةعيرشلاب او أو نيد يلة اغتسألا مدعيطعلدب يش ىف داهنمى ارو هيلا لصوا ذاق هب معم ١

 ناكيم مهنمو قاريطلاك عَ فلا نع ذخأي ناكنء مهنو ايش همع ذخأي الو هكرتي
 | مامالاك اهئاجرد نيب زييقلاواهتاور لاوحا ةفرعم عماه ديئاساب ثيدح فلا فلا وحن ظنحي

 | قينعي بلا نبا لقب ىريكلا ننملا نم سدالا بايلايف يتارعشلا مامالا لاق ء محا |
 ا ماظن ةايح نامز يف تفرح ةيماظنلا ةبتكملا ةنازخ بتك نأ ىربكلا ةيفاشلا تاقيط |

 هظفح نءقرح ا عيدج باعكلا ىليدادحلا نا ناف فحت ل هلاولاقن الذ هيلع وشف كلملا
 وو لوصأو هقفو ثيدحوريستت نيدام نيم تالتة دميف قرحأ ٠ عيج ىلءاف هفلخ اول سراف '

 | نيناترقو لعلا نم ظمحي ناك هنا يربطلاري رج نب دمحم نع يطويسلا لداملا ىو لاق#كلذ
 '| ةرشع ةعج لك يف ظف#ينأكيرازالا نبدهتنا بسلا نيدلا قترخرشلا حو لاق اريعب

 .| مامالا ناو*اريعب نيرشعو ةئامرقو للعلا بتك نم طفحي ناك ي دحا اولاماءالا ناو ةقرو فال 0١
 يلع نعاني ورو لاق#كلاذدعب هتيسو طق ايش ت تعمم لوقي ناك هنعهللا يذر يعناشلا ْ

 ا نماريعب نينا مل ترقوال ت تئشو لوقي ناك هنأ ههجومرك و هدع هللا يضر باطيبلانيا |
 'أ هعسو ام يردص يف ام ثدعكول لوقي هنع هلل ير دم نب تيل مامالا ناك # ءايلا تعم

 نيدةحع“ ىلع ىلاعت هللات اي 1 نءةي !ةمدقتملارصعالا كالت ىف ناك كلذ نا لعتاذهبو همابكرم رعأ

 *«نيلسرملا ديس ةعي رش طيضو *نيبملانيدلا اذه ظفحلاربظم ةّئالا كئلواهق' لمج مالسالا |
 ا نيواودلاو ”بتكلا ةيد.حلا ”ةعبرشلا تعجو هجوما ىلع كلذ مالو مسوهيلع هللأ ىلص ١

 أ( لكيف لاريال ناك ناو * ةمالا كئلوا ةجرد يف دحا 'ىجي ملو+ةئكلا كلذب تمت
 * ةمالا هذهءالعن «نيبدبملا ةادلاو*«ةمئالانيققحملا لضافالا نم ريثك هلدجلاو رصع أ[
 ضب 5 ةدللاو دمجلا هلو ىلاعت هللا نأ د ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو ع

 » ٌذاذفالا دارنالاو * طاقيالا طامطلا كئلوا * ةيقدلا هاضيبلا * ةيدصحللا هتعيرشل |

 ١١ «نيظفاحلا ةبعكلا كلوا ةبتر قوف لعلا يف مهتيتر*« نر دهتجم ةمئامهتص اخ نم هنا صصخ
 | اودهتجاف#نيمي الو ثحيال مالا نمقما ةلزنج ملا يف مهتمدحاو لكنا فلاملا فلحاذا

 طارصلا يملاوصضواو+اهيدابك ايرفاخ ساتلل م داهتجاب رهظو+اهيناعمقئاق داوحرشو# اهيف ١



 ةيج نم ةوبتلاالا اهقوفةجردال مهتجرد تناكنأ وطافحلا اواو هيف هاذ يقتسملا

 نودهتجملا ةعال افدع لوم أملا ةياغدتممهغيلبتو مهغواب وسو هيلع هللا ىلص» لوسرلا عرش مهلمح

 || اوزاتماوةليلجلا ةليمثلامهفاصو أ رئاسو ظفحلا يف وكر اش مهنال طافخا نم عاوس نم ةجر دىلعا
 [١ نالابب هللا مهلحا يتلا الملا ةجردلا ىلا لةعلاةرفووك اردال !ًةوقوداهتجال امولع عمجبب مهلع ا

 | نيوسلا ميج ةودقأمي ملا عجريامتاههريغو ةنسلاو باتكلا ن مقيما ةعب علا يف يفارنوكي

 حلاصلا فالادهع يس اوناكدقو هنا ءاشام ىلاون آل ىلا مرصع نم ةءامللاوةنسلا لها نم |
 ىلع ةموحرملا ةمال ا مذه مسي درا هتكح تضتقاو هت دارا تذفن ىلامت هللا نكلو ني ريغك" ا

 | اول يذلا ينركلا تبات نب نامعنلا ةفيتحوب !مامالاا : موتاداسمهلكر م متاداس نم ةعب را |
 ا نسا نب كلاممامالاو#سراف ءانبانم ل اجر هلادل ايرثا لاي لملا اكول لسو هيلع هللا ىلص هلوق هيلع

 ٍإ الف لب ال طاب سانلا برسشت نا كاتوي سو هيلدا لص هلو هيارل يدل ىف دما يالا ا

 | هللاىلص دلوق هياعلو ىلا ىفاشلا سي ردا نيد مت مامال اانماماو# ةني دملاملاءنم لعا نودي |
 || وهورييكلا دتسملا بحاص لين نب + !ماءالاو#اذع ضرالا قابط داع شيرقملاءلسو هيلع |
 ٍ ىلاعتدُّتا ردقو مييهاذماونودف نيم !مهتاكرد انعننو نيعجا يتعدللا يضراشي دح مث راك |

 | مدعي نم اهنوشلبي واهتوحررشي وابنوظةجياب احم مل سبيل هئاجسدنال ما دهزرم بها ذم ضارقنا م
 | هوحرشو هبهذماوظفحرايكلا ةمتالا نم اباححا هتمدحاو لكل رسي هللا نافةعب رالا ءالكبكا |
 ؛ ةلييبتو حضي و ثو هحرش يفهم فوديلا بهذا هبه ذم ىممو ةقبطدعب ةقبط مدعب نهم هوقلب و |:

 ٍ هعابتاف هتقاطو هعسو ردقي هداهتجاب سو هيلءهّننا ىلص هللا لوسر تي داحاو هللا باعك يناعملل ل

 || هللا ىلص هلوسرةنسو هباتك يف هعرشاج هللا نودبعتي وةنسلاو باتكلا يناعممهف يفهدودلةيامنا |
 | طابتت سا ىلع ملةردقالاوناك ام ةمالا قانا لصالاوىلاعتهللا باتكل يلي 1

 || يعدقيقملا يفوهتسي سو هيلع ها ىلص هلا لوسر هحر شا متهللا | باعك نه ماكحالا ميج |
 هلأ

 باتك حرشنا اد توي حوال وهن !ىَوهْلا نع قطني امَو لامتلاقهتان ابك |
 ةنسلاو باتكلآ شكلا ذك مسوهيلعملا ىلص هللا لوسرالا هيلع ردقيال هجولا اذه ىلع |

 نوفصارلا ةّمالا رباك اوةمالا تاداسالاهيلع ردقيال امهنم ةيعرشلا ماكحالا طابنتساو |'
 هجولا ىلع ةئسلاو باتكلايناعمموبهاذجم اوحرشفنيدهتجملا ةئالاهنلا ضيف كل ذاو للا يف ا

 تاودال ا ميمجب ةطاحالاا هناعجس مهم نا دعب مهتقاطو مهعسو ردقب هيلعهللأ ا

 لقعلا روفوو , نهذلا ةد ةدحوك اردالا ةوقوةيلقنلاو ةيلقعلامولعلا نمكألذل ةمزال اللاطورشلاو |



 مهبواقيف هللا هفذق يذلا يملالا رونلاو اهب اوزاتما يتلا ىوقنلا كلذ عيمج لصاو اهريغو '
 نم هيلا اويهذ ايف ةيد.صلا ةمالل ةودق مهام#ي نا هنا هليع يف قيساملهيمهصتخاو

 جرخي مل امو ملسو هيلعهنلا ىلص هلوسر مالكو ى اعت همالكن ماهومعف يتلا ميوقلا هعرشماكحا

 نم يربتلا ةعب رالاةمتالا ءالاوه نم دحاو لك نعىور دقو سايقلاو عابجالانم امهنع
 هللا لوسرثي دحاوعيتا ياطئاخلا يلوقب 'وب رضأو يبهذم وهف تيدحلا مع اذا هلوقوي أرلا

 ميتمدحأ سيل ذا ةماركالو ةيامعر الب اًباضفريملوقاوضدراو مص اذا لسو هيلع هنن ىلص
 !ذاهةنسلاو ب اتكلا نمىلاهتهث أ نعهي ورياعلسو هيلعهتنا لص هللا لوسر عرشملا اهناواعرشم |

 ثيدحلا ةمعتبإ ربلخ دق هنال ثي دحلا عيتيو هلوق ضفري مامال كلذ لوق فل اخي تي دح هع مم

 هعالطا مدعل ايوق نك مامالا هيلا دنتسا اهيح ناك ناو فيعض لوقلا كالذدتتسمنأ
 وهف ثيدحلا ماذا هلوقب بطافلاو كلذ دعب ربل يذلا ميصصلا ثيدحلا كلذ ىلع
 نمم مدمي يق أي نمولوقنملاو لوقمملانيب نومماجلا لومتلا ةئالا هباصصا وهام يبهذم
 نيلففاح اوناك ميلك لب ميلجو حيجرتلا لهأ مالءالا هبحتم ءالك نم مهتلك اش ىلع وه

 ةيلقنلاو ةيلقعلامواعلا ينير *فوقو ماب هاذملا عيب ةلدا ىلع نيفقاو هللا لوسرثيي دم

 ىعمهمامالاوقأ مميجرتل نواه أتملا ايتفلا ودهتجمو بهاذملا ودهتجت ميو عورفو لوصا نم |
 كلذ عاتعنيدلا مءالؤبن امنع جمل امو ةنلاو باعكلا نمليلدلا ةوقبسحي هدعاوق |

 ثيدلانيب نوقياعي مهنال طئاللا يلوقب اوي رضاويبهذم وبف ثي دخلا م جاذا هلوقيمامالا

 اميبا لرورظنيو هدعب ع”يدلاتيدحلا اذه نيب و هلوق يف مامالا هيلادنتسا يذلا ||
 كلذ وحنو مدقنلل انصان رحأاتملا نوكي ىتحنيتيدملا رخ ؟ايعياو ةاور تبثاو ادنس سا |

 مامالا نوكي وا مكحالا ةلدا فاصوا نم هتفرع٠نيلوقلا نيب حيجرتلادي رينم مزليام ١
 55 هيام“ ا ملط ' ل11 ايل د حاصي تي دح ىلع هعالطام دعل سايقلاب ةل امىلعلدتسا دق

 و ةلاسملا كالتيف مامالا هيلا ب هذام ملاحي ام ىلع كلا هب اوتيثاف كللذ ينعم ثي د ىلع
 هعبات وهيذلا بهذملا بحاص همام دعاوق نع حيجرتلا كيس مهنم دحاو لك رخال كلذ /

 كو بحذملا لصال ةقلافتاهنوك مم يهاذملايف لاوقالا ضعب داتعاة كح رهظت كلذبو |
 ليلدلا حيجرتبالا كلذ اف نيمدقتملابهك ىلع اهحيجرتونيرخ أتملا ءاهقفلا بتكدامتعا ||
 اهتضتوماكحالاةلدا نم مدقتملا هيلع علطي ملام ىلع علطي دق حيجرتلا لها نمرخ أتملاناو |:
 هللا ذل اقفاو .ناكام وه حجارلاف ةمزاللاهطورش فوتسا ىتمشللذ بسحب حيجرتلا لص |
 ةفرمل هتقاطو هعسو ىوتفلا دهتجم مب هذملا ديتعت م قلطملا دهتحلا غارفا دعب هلوسركو |

 0 عسا



 1 هورإت يذل ال!مامالا د ا - اوعي اهاةمالا مديل: 2 ا نيذلا

 |( مودلةف همهف لعاوردقي مام لسو هيلعملا ىنص دلو قدوه باتك نمو هنأ ىوس

 ىلامت لاقو نوم ال منك نإ رك ذل ل هأ اول اسود مامتما لاق دقو كلذ يف

 ملعت كلذ تلعاذا'منم ةَتوُطْقتْسي ناد ذأ هملعل لوسّرلاو هللا ىلإ ُموُدَر ْوَلَو ا

 عدو اهيف ميما نب نيودتو ةئالا داهتحا نم ةيد ىلا ةمي هلا هذه هللا صخام نأ

 5 مل-وديلع هللا ىلص تاداسلا دوسةوبن ىلعتاي الا ربكا نم وهاهيلع ةيماللسالا ةمالا ا
 رئاسو نيدمملاوةقدأ :رلا لالا يفلح دي نأ نءاهوأفت -دئاقملا يةخأةمالا لاما المج |

 نولعاجلاو نودحا1ا لوقي اعملامتو هناي ث اب ىيايال ام ابنم سل 1٠١ نيطايشلا ناوعا |
 اهادحاىلاعتدلا نمىده ىلع ايهن» لك دع رالا ةمالا عابتا نمناعقرم مهد اريك" ارلع

 روصت+ و ما ىرحالا» يكاد ةيعداشلا رم هعاتاو يعاشلا ير 6 نسل وبا |:
 ا

 ١ نيعج دريم 9 نعوم منع هل ىخر يدخل يع 6 اتاو هم يديرتال أ أ هم آس دل 2 8 عأ م 1

1 

 مالمألا نيداييف ا ةءرحرملا ةمالا هذه ىلع "نم ىلاعت هللا نا الول |
 | ةلهطلاو * ماكللا ةدحالملا يدياب دب وعلا نيدلا راعلدنم سيل امديفلحدي نانمهومحو |

 رييغتلاو ب عالتلا نم اهيف لمح اويل ابك ةقباسلا نايدالل كلذ مقو اك *ماخطلا |
 ا تراع ىت>ضارغالاو٠ اودال ا بسح ىلع ]ف يصمت اوفيرعتل اوصقنلاو داي زلاولي دبتلاو

 ا انديس ىلع ىلصو*نيملاءلا برهن دجلافم السا !مبيلع ل سرلا ةدمزا يفديلع تناك اع لزعب

 | عطقنا دقدنا مم وع * نيدلا موي ىلاقح مهعابتاو دك نيدهتجملاو هباععماو هلو دمع
 تاداس مو مهيلع لوعي نيذلا بهاذملا ءاطع قافئاب نيدسلا نم تاكم فيم 6 دا ابتجالا

 هزجيل ةعب رالا بهاذملا هذهنم ايدذم عيدي هي نا الاؤس لكل قبب لَو اهنيد ةامحو ةمالا

 ملسو هيلع هنا ىلص هلوسر ةنسو, ىلاعتهاباتكم عيتادق نوكيف هسفنب ةئسلاو باتكلا مهف نع
 دعب دايح همالك لع اولا نيرا هبحذم ف نم هعبت نمومامالا كلذ [ممحن غي ادلقم

 بهذملاماكح !نماحل اقفاوم هو "اراق* ليبقدعب اليبق مقةنسلاو باتكلاةلدا ىلع هوقبطو* ليج |(

 * هوفعضو هوفي زليلقلا رزنلا وهرافلاف هوارامو«هودقعأو هوعيئاومولبق كالذك ءرثكاو |
 نمامهنع جرخي ل امولسو هيلعهثلا ىلص هللا لوسر ةعسو هللا ا مرظت طم نيلءاج
 مهتُع انممدعب ءاجنمبفيعفلا هلوق ىلع هقفاو نمو مهمامال ةاباحت ( نودي سايقلاو عاجالا



 ا نمالا ا 0 ا 5 ةايتجالا 3 ا 0

 ْ ريبكلا هحرش لوايف يوانملاءامالا لاق#«نيدلا ىبحم ربكألا خيشلاهلاقا# ةيالولا قي رط
 لالجلا ىعدا ا يبتيهلا ربح نباباهشلاةمالءلا لاق“ ةلي وطةرابعنم ريغصلا عماجلا ٍط

 لئاسديفالا رسلاوبتكو ةدحاو سوق :رعهومرو هورصاعم هيلعما ةدامج الا يطويسلا |
 وهو دابتجالا ب رم يدأ منع نك . أ هك اويلطو نيهجو ابيك 3 ا

 ”ريديتحلادعاوق ىلعليلدلا ىلعو هجوالا كلت نم مجارلا ىلع مكتيلف ىوتفلا داهتجا

 باهشلالاق تالؤذ كيس رظنلا نم هعنتالاغشاهل ناب رذتعاو ةباتكريغ نملاؤسلا درف |
 كلريظي داهتجالا بتارع فداوه تسلا ىوتفلا داهتح 1 ىتعأ ةبترملا» فهيتب مص لمأتف |

 !| نمهناومركف هيسوافو هرعانمةريحىف قلطملا دابتجالا ىعدم نع الضف اهيعدم نا
 1 هللا نمايقسا ىلطملا داهتجال ا ةبترع روصت ل: رمو لاق ءاوشع طرد طيحو ءايمتنتم بكر

 نعت عامقنا اهنا ةعيبا نمو جحالصلا ١ رب١لأق لبةيمزالا هذهل اهأ نءدحال اهبسني نأ

 | نوكفن سداساىرقلا لدأن 'نهدقال يأ ةنسةنأةداعلاومن ح العلا نبالوةمس ةئاقالثوغ

 رشاعلا : ررقلا لها نمودورجح نيارصع ىلارلعمااب يأ ) هكطيس ةئاتس نع تعطقن ادقمويلا

 (رشع عبارلا نرقلان م رشع مباسلاماعلا يت نحت ذاةنس بلا وح ةعطقنم نآآلا امل نوكيف

 | مث لقت. دبتجت يمدأتلا رصعدعب دجويمل هن'نيياوصالا ضعب نع حالصلا نبا لق. لب لاق
 مالسالا ةهتوني رطأماءأ نايف ليوط حازب ةءالا نيب ناك اذاو ره نبا باهشلا لاق
 :أ يفاي مرلا يف مالا لاقلب اهريغب كدظامثال و'هوجولا باحص ان م لهامهب كي يهانو يلازذلا

 | نم اهتيلمال يهفاتلا صون تعاضوا دلوق مها ذه دوجولا باها نءنكي ن1 هتارعلا يحاص |
 رثك امهفيف ت 0 يعدل يربو ود له ًاعيملاذاهيردص

 ا ل راتب اذه كنا ىلطملا دا,تجالا وهو كل د نم ىلعاوهام ىعدي نااب مهجو ىلع م هتارابع

 ,| ملاءلاقو»مويلا دهتجتال هنا ىلع نيم جاك موقلا هاشلا صفارلا ما.الل !نعراونال اينو ها مياقع

 (| يف ىدوجورمي طئارشلا: له قلطملا داهتجال اطورش هدرسدعب مدلا يباني ا ةيماشلاراطقالا |:
 أ يهذمفيس ديعجتالو لب قلطم دبتبت مولا ةطبسلا ف دج وبال لب ءالعلا نه صنعت يقادناعز أ
 امالعأ اذهنعق :داطاو معاهتنان االادل ذامهومامأ هتم ىلعة جر خعاهوجو هلاوقاربتعت ماما ١

 1 ىوتفلالافقلا باه “ال ازهش لاق دقوابطارشا نمش 5 ناو ةءاسلا برقو نامزلاعرصتب هدب ا

 نءدحاو بعهذم لحتني نم يئاثلاو « دج . دجريالا ةهودابتجالا طئارش ب رش عج ؟ نءامدحأن امسك



 ا
 لئساذ اف هلوصا نم ءيش

 هلوصا ىلع اهجرخي وهبهذم ىلعاهيف دبتجيال او هيلع ب اجا اصن هبحاصل فرع نافآةث داح نع |
 هنالغودت ذمالت نوكوهردق ةلالج عم لافقل!لوقاذهن أك اذاف ردحالا تي ربكلا نمزعاذهو ا
 دلاوويفاروفلاو نيسح يفاقلاهنالغةمل+> نمو انرصع ءايلعب يكف بهذملا يفووجو باصا ا
 داهتجالا عطقنادماح يبا باع تومومهتوج ومريغو يجتشوبلاو ينال ديصلاو نيمرما ماما |
 مهنمايت دلا تلخ دقف نأ نل اذه يفاماف هظفحو هلق مهتياغويفاشلا بهذ هنءهوجولا غل رخو ||

 نعمرصع ولخي يلازغلامالسالا ةجح حرص دقو« مدلا يبا نب مالك ده ىلا مهنع نامزلا رغشو |!
 دابتجالا ةبتر هل سيل نم اما هصنام تارظادلل هعسقن يءايسالا يف لاق تيح ديتج |

 هكرتي ل هيهذم فعض هلريظ ولف هيحاص_يهذم نعالقان هيفىتفياهئافرصعلا لها لك كحرهو

 انرصعيف ترذعت دق ىضاقلا يف ةربتعملا داهتجالاطورش ىنمي طورشلا» ذه طيسولا يف لاقو ||

 اذهيف اذهنم طسبا ىلع عالطالا دارانمو راصتخاب يوانلل ريبكلا حرشلاةرابعتسهتنا |
 يلا يواتفو رج نبا يواتهو عماوللا عج ىلعمساق نبا ةيشاح مجاري و اهعجاريلف ثلا |

 حاطقنا ىلعاوقفت ادق ءارعلا دجي هقنلاو لوصالا بتك نم اهريغو يدركلا نايلس نب دمع |
 نع لقننأ دعب روك ّذملا يدركلا ةمالعلا لاق« قلطملاد اهتجالا نعالضم يبهذملا داهتجالا |

 | يوودلاويعفارلا _-يمامالاويزارلا رففلالوقوتلي ولط روص نم داهتجالا عاطقتاةمالا |
 || اكيدح ىأر اذا دابدجالا ةبتر مابي ل نم 0 دهتجمال هنأ ىلع مويلا نيعمجملاكسادلا |

 | مامالا هيلع بن 5 هيف» دقيق ني دهتجما نم هب ذحا نمح شفي نا هتفل اخو همن ممسأ لوا يصص أ
 | غلب نا الا زوجيالةدسلاو باتكلا نمطاينتسالاذ ا ةضورلا يف يوونلاةودقلا ققحل اة دملا |
 | هيىذهيام ناللعت اذهيلاتك ىلع فقاول اهيا كلذ تاعاذا# ها هيلعاوصن اك دارتجالا ةيتر |
 || ماكحنالا طايتتسال اولهأت مهناو قاطملا داهتجالا ةجرردوهغواب نم معلا ةباط ضعب نآلا |
 | ىتحتمب رالا ةمالا نم دحأ ديلقُ ىلا ةجاح مل ىبيطومهسقناب ةدلاو باتكلا نمةيعرشلا |[

 | نحن نولوقي و بهاذملا ىلعةميةسلامهمابفاب نوضرتعي اوراصواهيلع !"رشن يتلا مهبها فماوكرت ||
 : ةيناطيشلا سواسولا نه وهلايذلان .رورغملا تارايعنمكلذهبشأ امولاجرلا اراب لمنال :

 | توطنا ا«ميلهجو مهسوفت نع ماضرو نيدلاو لقعلا ةلقاهيلع ملامح يتلا ةيناسفنلا ىواعدلاو ا

 اواصخي ملف ةحاقولاو ةقاحلاو سوملا اذهنم هودارا اممهيلعسكعنا دقو بويعلانمهيلع ||

 منذر نيلوذرم مث دنعاوراصف هقلخ مييف هركو هللا مهتقمو سانلا دنع ةلزنملاولع نممهيواطم ||

 ىريال أم هنم هريغ ىار ١



 يعم و نأ رقلا .ارقلان م ةيعرشلاماكحالا طايتتسا ىلا سانلام ءاوع وعدي مهضعب تيأر دقو

 لام! ىلع عاجلا نم كايا مثيلا كاياف*نيبملا لالضلاو يملا لهجلا ذه رظناف يراخبلا
 صغنأ عبتت نودب ةعب رالا ةمئالا نم تغش مامأ يا دةوكيحذم مزلاو ملا ءال يه

 || كيلعو عود كلذناف مهن«ماما اهيلوقيال ةئرهكلل ذ نم للحي ثم .بماكح الا يف قيفاتلاو
 أ[ بيغرتلا تيداحاب ىلاعتو كيهذم ةلدا فرعتل ةي وبدلات ب داحال !ةءارقب الها تنك اذا |

 ا هتافصو هءامماو ىلاعت هللاتالاكو هدئاقعو هتاعر وم اءاسالا نيد ة لع ف رعتو بيهرتلاو |

 او روشنلاو تعلاوةرحآلا وايدلالاوحلا ومن ارحع ودل اقفو و هياعمللا ىلص ىتلاةريسو 1

 يح 1 - 1 00 ا
 هباتكو يبنلا ليصفتو مه و نييلا لمسوةملالا ىالاو نحلاودكت الملا رايساو راثاو ٠

 ١ دقف ةيوز خالاوةي ويندلا باد الاومولعلا ر ءاسو ةعاساا أ هاو هءاعت ا ودز اس دووم

 1 نملهج ةدش لعن لاذ تحلع اؤ'نيرح هاون ,يلواللا مولع سو هيلع ا ىلص هتيواح هأتع ٠

 ينو ىمحت الو دعتال دئاوغدم لما عدئاعامث تب تب داحالا ٠ نم ةيعرشلا ماكحالا د 0 اذار

 ةاكرلاو محل او ماي لاو را الا وحن يف د ةدراو ا مكحالا تيداحلا ١16 ءامالسالا نيد مفعم

 دل امع يع اتيدحاب ا راذأق ت تيادح ةئايقلا وحن موضع لاق ام ىلع يو تءالا اماما ١

 دقواللا امض اقب ؛دحدجت الو ةمالا نممب ذحا نم تيب دخلا كا ادب ذحالاب دإة كيهملهقفاوي !

 رخآتم وا هنم هدتعتصا تيدح هضراعنك كلو بع علطا كاما لعل و مهنماما ب ذخا |

 تنأ تورا اذاورو د.مجما هلع امكللذ ريغ ما ا روس ددع سو هيلعدتت ا ىلع يبان مدرودص |

 ةهادنع ىغتنا دقو الأ هب ذخأي م / هنال هي ذحا ىذلا م انالاد يلقن كمرأي كور سفلب لمعلا ١

 اذاو كالدأ لد أنو ماكح الا ةلدان نها هيلع ملط لام صوم هعالطا عمدب لمعلا ن.عناملا

 علطت مناو كماماددعماق ليلدنع نوكي نأ دبال هناف كياع جرح الق كبهذ .<ب تلمع
 ا ةلذللا ىلع اليل د !.بيفأو دجوا«ةرعش بق ةدلاو باتكلا نع اوجرذي ملةمالا نأفتنا هيلع

 أ اهييتامعر انلاونيب وةنسلاو بادكلااوحرشمهبها لع ماماو عرواو ىقثاو كلذ نملضفا ملب
 ا رشبلا عسو يف ناك الل هيلع مه هللا ةناعاال رلاطيشادوطيشو مهءارفال اهوب رقو اييماكحاو

 | هل ل نيبلا هنية جو نيل م اخي سةوين لئالد نم يل مهب ,هاذم تناك الذلورلخ# نايتالا ْ
 يلا ديحوتلا دئاقعونيدلا لوصأ يف وه سا ل مهنعهش خر ةعالا 0 1

 نيدلاع نم ةمولعملا ةيعرشلا ماكحسالا لغع» يفاضيلااو ةائفع وروظعت هيف فاللثخالا ىلع بن

 يفمهفالثح اامناو و هيلع هلل[ فص ينل نع اهرابخ أ تضاف اواهتيداحأ ترتا رتيقاوةرورفلاب

 دلقت ةماللة < راذه ميفالثخلا ناكذي ليادلا ةوقنم مهنملكدنعماقا .بسحب حورفلا ضعب



 ! قيبلاءاورة مر ييتمأ ف لدحا .و هيلع هللا ىلص لاق 5 قييضنالو جرح نودب تءاشمها

 لمي سانلا ىلع ةمسوت مههالدحا ريبكلا حرش ي يوانملا ىلاق#ريغعلا مءاجلا يفاكهريغو
 '' ةقالح الام اوقاكي ملو روهالا مهيقيصتذ 2 الكت يبلاشعب ةددعتم عئارشك بهاذملا

 ةميسح ةليشفو ةريك ةمعت تعادلا فاجأت ةليمسسلا ةوحسأ |[ هقعي رش يةع سوت هب مل ا

 1 دابتجاإلا اءا#ملسو هيلعهّللا ىلص هتارجم* نم مقوفكألذ خوقوب دعو دقو ةمال !هذهاهب تسعد ْ

 ,| ينوه امناتي دان طقف ةعاملاوةنسلا لها هيلءام قذساو ررقن اك لاي وول الصف دئاقعلا يف |
 ,أ قارعلاىلاهع.باهذلا ىلع دي شرلا دارا انكلاءنانع ىور او ماكحالا يف فالبخالا |:

 | لسعة عا ع
 .| ىلع سانلا له اماكالام لاقف ن ًارقلا ىلع سانلا نا نع ل5 اولا ىلع سانلا لمحيزاو

 أ اوندحل راصمالا يف لسو هياءدننا لص يبنلا توءدس أقرا ةباصعلا نال هيلا لييسالو أطوملا ٌ

 : ىلع در هيو لاق ة”ريجما ف الثحا مالو ةالاعلا هيلع لاق دقو ْلَح رصم لك لدا 50

 ا دقتمت نا اديلع بجي ولاق ّتدعرطخلا ظعو ىولبلا د, تمت دقو ضع ىلعة مالا ضعبل نييصعتملا

 ا ةقالا رئاسومب وحارب قاععأو يرهأالطلادوادو يعازوال اونيبا فسلاوةعب رالاد الا نأ أ
 ع 1

 1 هلق اامهخانمونارحادلف باصا نءو رويس كاقافو دحاو حورفلا يت مهنم بيصملاو ىده لع ١

 ا زاوج ةمحو فالازحال !تي دخلا لوح ةيص ةوانيعه ايهم لشق ف 1 درتحملا ريغ ىلعو رجأ

 ٠ اذكوةباصعلا ديلقل زروال نكل زاوملاة يفاشلاددع حيمحتلاو رخل ؟ىلا به ذم نملاقشالا | 1 0 5 . ما واهلا ل 0 1 0 5 ا
 | كيس ةعبرالا ريغ ديلقت مدعميف هبهذم نودي مْن٠لكّن .نيمرخلا ماما هلاقاك نيعباتلا

 1 صيسخو ايقلط ءدييقل روظىتح تررو ترششاة هب رالا بهاذنمن ال ءاتفالاو ءاملا |

 ؛١ ماعلا عنم ىلعنيققلا عاج !يزارلامامالا لق دقو ميعايتا ضارشال مريغ ف الك ابءاع ْ

 :| يف ةعب رالا ريغ ديلقت ءابقفلانم ”يماع ريعل زوجي منهمرباك او ةباحتلا نايعا دياقت نعأ
 || ميتيال نا طرشب نكل هدبع هطورشتمقحاو هديلقت زو نمل هين لعنا هسفمل لمعلا !ٍ
 | ها رجيملالاو هقبع نمميلكتلا ةيتر لهل تيحب نوهالا بهذم لكم ذخ اي ناب ةصخرلا |
 ْ الا اميسالو ني دهتجلاو بهاذملا ل دف لع ف2 نات درا! ذاو»# راصتخاب يواتلامالكا :

 ا سايقلاو عاج ال !نمامهيلا لوي اهو ةنسلاو باتكلا نع جرت ل مهبهاذم نالعتو ةعب رالا

 ا دقف يئارعشلا مامالا بتكبك يلعن ثحيلاا ذحيف مالكلا طسب ىلع علطتو ىأرلا نم م مدبتو
 ا اميفلاامناهناف ةي رغما نازيملاو ىرعكلا نازيملاا سالو ءادكعال ا لاك هتافل رم يف كلل ذب ىنتعا

 أ نودهتجلا ةمالامدخ ف يكف رع امهيلععالطالا ملع بلاط لكم زايفةصاخ ناشلااذهيف |
 ||| امبلع لوصحلارسيم ناباتكلا ناذهو

0 
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 هدئاوفررغ ضعب لقتب س اال اانحامميت رابع نمريتك لقنب ليوطعلا ةجاحالذدحا لكل

 كلل ذي اوعمام ني دهتجملا ةئالا نأ ىبس اب زءاوىريكلات .ازيملا ىلاعت هلا همحر لاق دوصقللامقأ

 نم قدشم داهتجالا 0 و ةدماكلام كحال ا طابتسا يف هعسو مدح ل ذبلالا

 هذه نعني دهتجلا عي يزجي ىلاعت هلا ةلدال :يراتنلاةراكوركفلا باعت! يةغلابلاودهجلا ||
 * كلذ ىلع مريغزم داردقامةنسلاو باتكلنءماكحالا ةملل اوطبتتساالول مهناهاريخ ةمالا |
 : يق لمص هاصاوالا لوقادل مام لوقي صاوملا ايلع يديس تدعم رماولاوتيقاويلايف لاقو |

 امسانلل نوبتل ملسو هيلع هللا ىلص دم ىفاعت هللا لاق 1١ كلذ الواو ةنسلاو باتنكلا |

 ةرابعلا لصفيال هنا مولعملانم ناك الو لاق نآرقال هغيلبتب يفعكي ناكل ب 'ميلإل رت |
 يف هلبجا امليصفت يف ىفاعت قملا نع مالسلاو ةالدلا ميل لسرلا 4 ةرابعلا الا [

 عابت ابانو مع الكي هولمجا أم ليصفت يف لسرلا باد. نودهتجملا بانو زيزعلا هباتك |

 نع رود لكل ه' مالك يف لوقلا!ذكهو ميمالاك نم هوامحأ اهق نيدهتجلا باتم نيدهتجملا |

 اذهةقيرقح نا الواو هلبق يذلا رودلا هلا ام رود لكل ها لصفي اذه ادتقو ىلا مدعي
 عضو الو ناساىلا ناسا نم تمجرت الو بتكلا تحرش اه ملاعلا يف ةيراس لاجالا |

 نارلعف يشار يش اولا ىلع اوعضو اير لب يشاوح هحورشو مهضعب ريسفت ىلع سانلا |
 ملسوديلع هللا ىلص عراشلا نايب الولف هللا همحر لاق مدع نم ىلع ة>ر رود لك ل ها ا

 انفرعاك امواذه انتقو ىلا هلاجا ىلع ًارقلا يتبل هتعي رش تيداحاب ن , ارقلايق لمجا اه

 الو ةاكرلا ةبعنا انفرع الو ةرابطلا ضقاون انفرعالو ةرابطلاالو ةالصلا ةيدآت ةيفيك |
 امم كالذريغالو ت تالا اودوقملاةينيك" ًالواهد_فةمالو جملاو موصلا تابجاوالوابطورش ٍْ
 اذايجا ىلعة:لات يقبل مهيدلقاة عي رشلا يف ل جاامنيدبتجما نابب الو كل ذكو مولعم وه ||

 ىهتن اهلية نممالكيف لمجااءرودلك لصفي ةمايقلاموي ىلا, ممدعب رو دلكيمد الكلا اذكهو

 يل رعلا نبا نيدلا ىب#م يديس ربك أل اهشلا ن ع ةيرضملا نازيملا يف هون لقنو راصعخأب أ

 ان لكي قيدصتلاو نايالا انيلع بجي كف لسرلا ةجردم ىلع اوكلس ءالملا نا لاقو |
 هيف اذا ةئالامالكب قيدصتلاو ناجال !ادياء بكل ذكف هميننجلنأو لسرل هبت ءاج ٍإ

 عئارشب قيدصتلاو نايالا بوجو ىلع عامجال ا لقنم دقثو لاق هغلاذيام عراشلا نعاني أي ىتح
 نيدهجلا ةّعالا بهاذم يفكحلا كالذكو اهنيابتوابفالدخا عمق حابلكا ناو م يلا
 ا ىلاعت هاروت نماما اهل ضافتواهتيابت نود شي نيذلا نيب ريحا أس اس ىلعام معن ناعاللا ب
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 اهيدلقم لاوقاو بهاذملا نم ءيش ججورخ مدعل اهتعدحاو لوقاهنم جرجيالوةربطملاةميرشلا |

 يف ى ًارلاب لوقلا نع نوهزخم مهلك مهناو تراوتيحةعي رشلاةلدا عمنورئادمهلك مالا نا

 هقفاوف عوكرلا ليق نكل هب لوقو وا عيصلا ينالشمتودقلاب ليل نم ءاروتيلص اذاومهب رنم

 ةفاميخهنم صقن يذلا بوثلاك

 ىلا عجرتا اهلك اهدجي ليانيايتالواضقادت'

 نمةمالا ىربت ك5 نادعب لاق #2 ديدشتلاو فيققتلا اهنيتللا ةعب رشلايتيترم ىدحا نع
 اًرارع ثالءانررقام ينأايشال نيت دقف مدعب نف ةباحملا نم كلذ يف مهتارايعلقنوي أرلا

 اهناي آ نم اهتجواهادس ةربطملاةعي رشلا نم ةجوسنماهت أك ابلك م هبها ناو ى اعت هللا نيد
 أ( ىده ىلع لودع ميلك مهنأ ثيح نم تئش بهذم يال ديلقتلا يفر ذعكل يتبامواهرابخاو

 ةمئالل نودلقم اناف كلذ ىلعسقو 3 واق فلعختث مامالا ياهيلءاوفلتحتالو تي دح المع

 كرادمةقدو هب هلهجلال اماما بحذم يف دحا نعطامو مهب ر نم ىدح ىلع مهلك هنا نودقتعم
 ةنسلاو باتكلاب لمعلا ىلعمهعايتانيدبتجلا ةمئالا عيمج تح دقو لاق هيلعمامالا كلذ
 اطمايتحاو مهسفنال آيضح ى را نم !'وريتواهدحالوا ةنسلاو باتككلافلامهمالكناكاذأ

 ةعدبلاو قلطاثيحى ارلا مذب دار او لسو هيلع هللا ىلص عراشلا مم ايداومهتمصعمدعلاهخ

 .:ىم ةدعاقواةعي رشلا لوصا نم لصاتحتاجر دن نكيملام ءاطعلا مالك يف تقلط ا ثيح
 ىأرلا نم سيلوةدسلانموهفدعأوقلا قفاوواةصصلاب عب رشلا هل ت دهش مالك كو اهدءاوق
 هلت دهشا موه ممودلقمو نودبتجلا ةمئالا هل تتساام عيمج نا يخا اي لعتانه نمو ءيشيف

 ةتسلا تسيل لاق نمواهرون عامش نم ملاوقا سابتقاواه.مهاك مهطايترال ةحصلاب ةعب رشلا
 قي الو عاججالا فلاخونيدبتجلا بها ذم عيمج د ردن "مق ثي داحال | يفاحي رص ءاجامالا

 || نع ةي رض |نازيملا يف هوت لقنورهاو+ او ترقاويلا يف لاقو#+# ةيفاعلا هللا ل ًأسنف هتديقع ءوس
 وحوالا مهبها ذم عورق نماعرفدجا لق ني دهتجلا ةلدا هنن ادمحب تسيتث دقاي ركز مالسالا عييت
 || وحام مملاوقا نم نكل حي لصا ىلع سيحص سايقوارث وا ثيدحوا ةي أ اما ليل ىلا ددتسم
 أ( كلذ نمذوخ موا موهنملا نمذوخ اموهام اهتموالشمرثالاوأ ةي الاوا ثيدحلا م رص نمذوخأم
 يقلاةعي رشلارون عاعش نم ةسبتقمايلكو دعب او ديعب وبرقاو بي رق ملاوق انف اذكهوذوخ أملا
 ةعي رشلان اهدقتعن يذلا قملا هللا همر لاقو# لصا ريغ نم عرف دجوي نا لاعبو لصال ايه

 لاوقاو ةميرشلا ثيداحا تناككاهيلاابلكب هاذملاوثيداحالا عيج مضي بماكحلا تلك
 || ناكل اهنعنيدبعجلا لاوقا نمالوقادجرخاانار دقولو ةجوسنماهن أكف اهتمربة عب رشلا يشاهئالع

 || اهضمب ىلا اهئالعلاوقاو ةعيرشلا شي داحا عج ىتحا اي



 1 1 وتقل فبما حسم 0 1

 نيدهتسملا ناف ةغنالا ماقمي ليج كلذ ناد ةفو مد لا هليجديف عقب أ؟رارسالاو فراعملا نع |
 فشكلا لها ني ومهتياعو زر طلاق نطلاب نوكياون كنا وميق 4ك ويقل ليف عسارلا مدقلا 1

 ةمالادذمل نوكي نأ همحرو ل فه. ىلاعت قالا داراهءدقل يبل اءرش ناكوالا ةعيرشلاهذه |

 ركذ دعب ىركلا نازيملا ي لاقو# يبن لك ةمب رشد نيلماعلل لعج يذلا رجالا نميس عت أ

 | تمل
 | ءالعلارق'نءلوق نمام هنا أ ىلع_ف كلا لها م عجادقويفارعتلا مامالا لاق +ءامبمال لسرلا أ كا ها
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 ْ ةباصعإ ىاحا مالك ىلع ةباوععلا اريغ نم نود مجلا مالك ءالعلامدق يشي الف تلق ناد مهنم 2.

 || وأ ةياصملا روب جهيلءامزال دي دشتو فيم ى منازرملا يتبنر مل 'ثالذ يف رعالا عجرف مهبلاغ :

 أ ارا رملوقي ل ماعت هللا حراي ركز مالسالا حميد اخت تعممو لاق*كثللذ نع جرخي ال مهضعب |!

 هلأ كلذر رق داق ىلاعت هلاك وهيذلا عرشلان ال دهتجن كح ي نعطي ناطق دحال يغبنب

 ْ مدعل بهاذملا باصأ سريتك اهروطمت ي عقب لأ اس هذهو لاق ءاياهثاريرقتب هتناعرشراصف

 اهعر راشلا أطخمي أكف هنيبادبتجأ اطخن م لكف هب نيملاع م وك مم هيلعمم انيبئاممرا مهتسا

 نوب وجسحت مهنأ نولوقلو ني ديتجنل نم دحا ىلع نعطلاو ماي 'ابن ءاراصولا باب يلاقواكحهررق

 تعرش + 5 مداهتجاب ةمالل مسعر م كيل نه لسرلا تاماق»يف موق راعلا تنالمخاالا

 أ ىلع نيدرتجملا ما مواعمو مني دعحأ متيدتقا مييأ» , موه 5 يناوصحأ ملسو هيلع هلثا ىلص هلوق

 آ ةعامجب وأ هلوقب لأ يباع + .ةلصت هلو الا! دبتوت دا 32 اك ةراصعلا ردم

 ْ | مالك ىلع يباوتلا ريغ دعوا حولا مالك« ءايعلا مدق اعاباوطل اد مهعورف نم ل ديتجملا نأ عم

 وأ ةباحعلا ىلاوقأ عي اطع طلاس أ نامزل أ يف هرح الد ىلا نال لئاسملا ضم يفيباوصلا

 ترا مايا لوقي اضياهتمعسودحاو وبفهنم تفرتغا يناوجلا يا نف رجلاكة عي رشلانيع

 أ رسما ماك ةميرشلا ةلداب كتاداحا دعب الا هتشطحت وأ دبهتجت لوق ىلع راكمالااىلا اوردابت
 ا اك اهييتطحلا !ذاف اهقرطو اهيناعب ؟تفرعمو ةعيرشلا اهيل ءتوتح ا يتلا برعلا تاغ ميمجتب

 ٍ كادب ذب كل ىف 1 ريخلاو راكتالا مكذنايخلاهيفهوقركت !يذلار رمال كلذاودجنلو انركذ

 ْ ةقيرط دحاكالسأمةقي رط نيتسو ةئاثالث ىلعت ءاج يتعي رش نأ اعوفر ”يناربطلا ىوردقف

 ذح أيل واو ةمثالا دنع نصح يتلا ثيداحالاب لمعاوةي رضملا نازيملا يف لاق+ ها اجنالا اهنم
 مهلك ةمئالا نال اهب لمعا الفاهبذخ أيل يماما نا لقتالو كي دياتلكب ريملا زيت كلاما اهب
 أ 1يذلا ي ي أرلاب ثاني ديف لوقلا نم هاك اذربت دقواينع نوجر خيال ةميرشلابتدي ف ىرسا

 صم
 سمس
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 ملثي دح لك يف كماما لفت نا يخلا اي كيلع_بف ةعي رشلا ةلدا نم لصات خاج دنمنكي | ا
 | ميج طيوتجيال دحاولا ب هذملاو هددعمصيمنكلودب رقظ وأ هب رغظي مل هنا هب ذخأي |

 | نمهعابتا كرت امم ر لب يبحفم وهفتيدحلا حس اذاكمامالاقدقوادباةميرشلاثيداحا ||
 '| فرائمهاماةيصوي المعابب ذخال ا يل ىلوالناكو ءدعب تمص ةريثك تيواحا نيدلقملا

 لافّم هبذخال ءدعب مم يذلا ثيدحلا كلذب رفظوشاعول مدحا ناةمالا يف انداقثعا
 عرششكلل ذيدري ملناك ناونيعمبهذ م مازتلاب ةءاملل ءالعلا مارلا ءانركذام يئانيال هنا ملعأو

 الواف نيتدسفملا فخا باكترا باب نممهب ةمحرالا تالذب ممومرلا ام مهتال هصوصخم
 | لمعا هلوقو ها ليلد ريغب يملا نع ءزجم ىدحلا قي رط نع لضانيعم يعذب ”يئاعلامهمازلا

 أ ثيدحلاب لمعلادارا نمثأن .قباسلا يوونلامالك ديوي ةّمالا دع تحك ىتلاتي داحالاب

 لصحي ام 96 ملسو هيلع هلا ىلص ةوبن لئال د لجا نمو 98 هب ذخا يدلا ماماللا دقي ميمحعلا ||
 فشكلاو *ةييهول امولءلاو رئارسلا ءافص نم راكدالاو تاعاطلا مهتمزالمبي ةيفوصلا انتاداسل ْ

 لسرلل لصحت تناك اكايعاونا عيج#تادادلا قداوخ .وتاماركلاو# ةيغط اروءالا قئاق نع ||
 ٍإ هللا ىلص هني داو هتوين ىلع لثال دواتيبتل تازمع* ةقيقملا يف ا اكو تاز امالسلا مهيلع

 نك دصقلا يلاقي تاكا تا اركز طع مالكلا طسب نأ ايسو ماسو هيلع ْ

 *ةيسحلا لاوحالا نم ةقيقحلاو ةقيرطلا لها نوفراعلاةيفوصلاهيلعام نا نايب ومالكلا لاما |
 ةرهابلا ةرهاظلا تالاكلاو *ةبي رغلا مولءلاو * ةييعشنا تاماركلاو# ةبستسسملا قالحالاو |.
 هللا لوسرا مهعابتاوةي دمحم ا ةعب ب رشلاب مهلمع ةكربب يئامنا ةريصبلا ىمعا لك اللا اهركتيال يتلا :
 ىلامت_لاقاكلسو هيلءمشا ىلص هلوسرةيحو ىلاعت هلا بص كلب اواصخل لسوهيلعمنا ىلص :

 فانصا مهيلعغرفا هناي مهبحا الفني كبح ينوعبت اق دلل نوبت مك نإ لقا |

 *تانبيلاتايآآلا ربك [نمكالؤو مهنمدهاش ءوهأك *«تاماركلا عاوناب مب.ركاو#تالاكلا |
 يناوركد وب« نييملان يلا اذه نم هب قااهف لسو هيلع ىلصنيلسرملا ديس قدص ىلعةلادلا |!

 | لوقعلا شحدي امة يعرشلا قي رطلا باد !موزلو ىلاعت هلل ارك ذ ىلعةموا دملا دئ اوف نءمهبتك'
 ١ الماك ادشرمانهش مزال اذااج ايسالوانايعكلذدهاشي ةماقتساو ق دص؛مهقي رطيراس نم لكو |

 | !لسو هيلع هاوس هنوين لئال لجانب ودلع لسو هيلع هللا ىلص يبل ىلا اذكعو لماكذ شرم ءابد |
 يف لغرتو*# هيفرظتلا لقاعلا ققو اك هنا مالسالا نيد نيبملا هئيدةحع” ىلعتلادلا نيهاربلاو

 ديزي * * هلوقنمو هلوقعم نيب قبطو + هلوصاو عورفو هماكحا ةفرعم يف رعبو *# هيتاعم ميف



 أ ءالضفلضفاو * ةيديصللا ةمالا ءالقع لقعا ىرتكلذلوداقتعا ةوقو ةيمواخوسر هيف
 |( مادخو * نييملانيدلا اذه ءالع ماع ةيمالسالا ةعيرشلا ءاطع لعاو # ةيدحالا دلل

 .نرولكلملاو ةيفوصلاو ءابقفلاو نوث دحلا مو ملسو هيلعهللا ىلص  نيلسرملا ديسةعي رش
 | دئاقعو ثيدحو ريسفت نم ةينيدلامهبتك تألم دقو عرصح نكمي ال ةريخك ف ولا مهنم لك ||

 | ةفاك ءالقعو* للملا ميج ءالص» ناىتح ضرالا راطقا ةينيدلا ريغنعالضف فوصتو هقفو ||
 | ىفادعلاةياغ اهيف نوسفانتي و اهفاعصا عيمجج هذهمهيعك ىلع لوصخلاب نورفتغي * لودلا
 | ىلغاب *نادلبلا رئاس نم اهنوعمجص بلاطملا فرشاو رئاخدلا سفنا وم اهنودقتعيو
 أ فولا تائماهنم !وزرحادقفنيطسملا رشاعماب دنعامم رتكا اهنمم دنعامراص ىتح * نامثالا
 || لعا هللاو ةنطابلا كلذ ةكحو ةيصوصخلاو ةيمومعلا موبتاكم يفاهعضوب اورخففا تاراجلا نم
 ٍْ ةكللا ءذهو ةمايقلا موي مهيلع ةحملا ةماقاةدايزومهنيب مسوةيلعهلا للص يبنلا ةوعدرشن

 | مهتاغل ىلا هوجرتو * ناقثالا ةيانب مدالب يدوعيطف مهنيب عركلا ن ًارقلارشدب اريك اودتعا
 || ينو رايتعالا اذهرشعمهدنع غلبت مهني و ءاطع م يل انو ةينيدلا مهبتكن ا عم *ناسل لككب
 || ةفلاخلا نايدالادحا يف مل أ ام ميج انلباق ول انا ىلع ىفدا لب ةيداعلا كلك ةلذعبم مددع

 أ( نمةريغك فولا مو نيكسملا ةسئا نمدحاوماما تامل مرت 1يف مواقتال مالسال نيدل ||

 ا ةكهو فول !فولا فولا تخليل اهرصح ضرفولو مهتانل ٌرمرصح نكميال نيرخ اتملاونيمدقتملا |
 || يتاهنمريثكو فل وم ةئامسجل اوهغ هدحو يطويسلا ظفاحلاتاقا "يم تغلي قف سفنلا عاطقتا ىلا
 || نباوقيعت نبا ناماال اهلبقو ةريتك فيل ان هلرجح نء ١ ظداملا هلبقو ةيني داهرتك اود دي دعت ا رزجت

 | نوثملا هتافل *رم تخاب ىرعلا نب !نيدلا سان ديسربك ال جشلا بلبقو يوونلا مامال !مهلبقومبقلا |
 | ةمارهدعب ورام ءا يتو مهلبقوشلا ذك يلارعلامامالاا هل يقوةيبي دابلكو تا راجعة دعاه: مريكو |
 1 ةمئان مان ددعلات دراولواشاب لاكن ءاو يراقلا يلعو يوانملاو كا رج نباوينارعشلاكنوريثك |

 | دهعنممهتافل وم ىلع ملطتملومهب مهم ملوميفرعت مل نم الافق هات فرع نمتافولا مالسال نيد ْ
 | نمادحاواباتك اهيففلاام عيج لباقيال لب نايدال ارئاس فالي نال 'ىلا حاصلا فلسا |

 | مامالا ريسفت عمو دلج ةئام هناف راكألا زها ريتك مالسالا ءاطع رباكأ ضعب تاقلاوم |

 باهولا ديعيديهرك ذ امكللذ نم مظعاو# يمدقملا بيقتلانب! ريسفت هلغمو ةيميتنعأ ||

 || نيهاشنب انا اولقنتاقبطلا باصح١ نانم ىربكلا ننملا نم سداسلاب ايلا يت ينارعشلا
 || دنملااهتمو دام فلا يف ناآرقلل هريسفت اهنم افلم 2 ريثالثو ةئامالث فدص ظفاحلا |
 ةباتكلل ربخلا هيمءراربكسا ىلع رابكلا ب ساح هناوكلذ ريغو لج ةئاتسو فلا يفثيدحلايف |
 ع



 مك

 فدص يصوقلا رافغلا ديع خيا هضمي ىو زطراناقثولطددلا علق هرمع رخاوأ

 يرعشالا نس لا اباخيشلانا يطويسلا لالجلا ىحو دجتفلا ييمحاب يسداشلا بهذميف
 || *يئارعشلا مامالا مالك ىهتنا دادغبب ةيماظنلا ةنازخ يف وهو لاق دلجت ةئاتساريسفت فلا |

 | ءالعلا لوك اهلقتيملو ماوعلاكمحنم واماوعلا بلاغلايتابمدخامنا تانايدلا ثللتف الذ عمو |
 |( هعيشاح يف يرصملايرايالاي داملادبع ميتلا انه لاق مالسال نيددك ةلصتملا ديناسالاب |

 | ىبلا هب ب ةقثلا نع ةقتلا لقت مزح نبا لاق ينالطسقال يراخيلا حرش ةمدقم ىلع أ
 ا لاسالاع اماوللملارئاس نو دةمال !هذه ابها صخ ةليضف لاصتالا عم لسوميلعمهلا ىلح ||
 ا نم يرق مالسلا هيلعىموهنهنود رقيال نكلودوهيلا نم ريثك ين دجويف لاضءالاو |
 ا ارصع نيثالث ن ءرثكأ ىموعنيب 0 نوكي تيح نوفقي لب ملسو هيلعهللا ىلص ا

 | ىلع ل321 قب رطلاب لقتل اماطقف قاللطلا ير الا لقنلا اذه فص نءمدنع سيلف ىراصتلا |
 نكي الف نيعب اتلاو ةباصصل !لاوقا اماو ىراصتلاودوييلا لقن يف ريغكف نيعلا لوهجت وأب اذك |

 | نوععت نم ىلعا ىلا اولصي نا ىراصتلا نكيالو هل عبانالوالصا يبن باص ىلا اوغلبي نادوههلا |
 |( صقتلاوةداي زئاب ضارغالاو ءاودالاو لولا يدي !نايدالاكلتب تيعالتدقو هاصلوب وأ

 أ| اهلها ييفرتال ةبييعةلاح ىلا تلصوىتح نوح لككلل ذ نمدا دزت لزتملوةقباسل ارعالا يف 0
 هياءقفتااماو كرتنآلا ميهنم غعال ا مسقلا نأ ىتح ةريعك ب ئاوطاوقشناف ماوس نمعال

 ا بسلا ةيكلاب نيدتلان نم ةريتكر يدأج مهتم تجرخو مهئايدأ ماكحا م مهفالسا اروعج |

 || اهدئاقع يف اوامأتو مهنايدأ يفاوققدا؟ مخ.ءالقعلاراصف بيف ترتك ةيلقملا مواعلا نا ْ
 ١ اذيتماكيت ا عصصب مداقتعا صقني*أه نعوم وأ قرفمو»ءاهعورهاطوصأ ةفرعم فاو ءوتواييناعمو :

 أ[ حاول كبلك تراصو» داقتعال ا نمدرذابيف قي لمرة دح اوةلج ةنايدلارثا مهبولقن م ىبمنا ناىلا ٠

 | نا ,مدنع لقاملا ةماللءتراص ىتح ةريغكلا بدكلا اهغيب زتيف اوفلاو+ داقتبالاو ضارتعالاب [
 || ةماقال موعصخلاعاو ءايعلاو ءالقعلا ةرمزيف م هتيد ءاسؤر نودعيال مونيدلا لها نمنوكيال | ْ

 تانايدلارءا لت الكا نيدلا يلع ةماعلا م هتطساوب عمت#تل متاح الطصا ىلع ةيتيدلا مسارملا :

 | نساح ضعب ىلع مهنالقع ضعب علل دقو © ةيمومعلاة أ مصملا ىفاوي الوهو ١ ةياكلاب :

 اورادتسا المهتم ريخك هعداف ممددلب ؛ يقابيلاسانلا وعدي راصوابعيتانةيمااسالا ةيايدلا

 ىلع اههيجرتواباضفلاهكب مهالضف نم ٠ ريثك رقادقو * اهرارسا ضعب اولعو * اهراوناب ْ

 تكول اهحجرو تانايدلا عيج فيز نا دعب هيبك يف مهضعب لاقو نايدالا رئاس ||
 ا قملا ةفرعم نم مزايال هنا ىنخيالو مالسالا نيد الا تركخا اذ نايدالا نم نيدب أ انيدتم



 هقلخ ف لطفي هلاوادانع لطابلاب نوكس 2 و قا ضقرب نورباكي ني ريثك ىرن دقفءابتا |

 نم يديم ا نكحل ذو تيبحأ نميدج الشك 1ىلاءتلاقدي ري ام ؟#وءاشيامأأ
 نيفلتخ نول الو ًآلَوَةدحاَو م أىلتكأ لمجل كبَر ءاش لَو لجوزع لاقوءاَشي :

 مم الاس

 نيِعَمَجَأ سائل هن أنما متهج ثالَمْأَ كبَر ةملك ت ْتمَتَو مِفلَح كلذ
 ا و هيلع هللا ىلص ةجمأ الص . ناالعمال لاو الصلا هيلع هنيد ةححصو هثوبن لثال دنمو ليج ا

 هدهاشيام ىنالاورونلاوةجهبلا نم مههوجو ىلع ريظي ىساملل نيبدتجلا تاءاطلا ىلعنيبظاوملا
 ءالص ريغ سانلا نم دحا يف كلذ ىرن الو نموملا نع الضق رفاكلا هيي ودحا لكأ |
 لوزت ةلظو ةب اك مههوجو ىلع ربظتدقف يماعملا قنيكمهملا قاسفلا فالف نيلسملا |
 ا هتمأوجرخدقومالسالا لهأ نم مهن نومكازلا عدبلا لها كلذ يفمهتمدشأوحوصنلا ةبوتلاب ||

 رفكلا يف م تايحاو ذقنم رهاظ وهاك كالذ يف مهنمدشأو هطورش نم ريثكب اواو !مبعديب :

 | هيلق يف نم ىلع قخيالامماتقلاو مالظلان ممهراعارخت يفابسالو مهيلعر بطي هناف هعاونأ عيمج ا
 دغالودعتالو رصالو ىمحال ىلاعت هلئأ ةدحو لي. لئال دل نافةلخلأب ونايالارون نمةرذ |

 : دحاو هنأ ىلع لدت ةيآ هل ءي5 لك يفو '
 مالسالانيددني د ةعجومالسلاوةالصلاهيلءدمم انديس ةلاسر ةححص ىلع لئالدلا كلذكو

 ١" داعس تناب اهب تنئاويتلا ىف ديصق يف تلق اكرصح نا نم رْثكأو رهشت نان رهشأ

 ليام دشرلا قي رط نع 2 هتوي دحي ل هلأ دحجي م

 لويقم نمرلا ىوس هلا ال نا ةدهاش قلخلا لك تارذ لكد
 كوع لكلا اهيفف نيملاعلل - هجيحر لسرلا ريخ دا لتراو

 '| راشتنا يف نآآلا ىلا لسوهيلع هللا ىلص نيل مرملا ديس ة كعب ذنمنيبملانيدلا اذهلريإ كلذلو |:
 | ميعااو برعلا لقلاو للم ارئاس نم ناكمو نامز لكي سانلاىرنأب ا ىتح البلا رئاس يف دايدرثاو

 هاوس فالخبةبهرالوةيغرالب مهسفنا ءاقلتنماجاوف'احاوفاهيف نوادي وهراواب نودتهي |'
 تاققنلاةرثكر حمماخطلا ةليجملان نمرداتلاذاشلا الا اهيف لخ دي الاهنوكنعالضفاهناغ ناي دال! نم

 نيبملانيدلااذهىلامهضعب اج اوفا اج اوفا اهنم نوجر خي ايلهأ ىرت تابيهرتلاو تاييغرتلا عاوناو
 ١ تاضقانتملا ٠ نم مهنايدا يف هنودهاشيلمل نيدالوداقتعا ال تيحةي رحدلا بح ذم ىلا موسغعب و 1

 أشنيرىتلا ةيسئجلا ةيبصعلل وهامنافارهاظ مهنمهني دب كلس#' نمو يلس لقع يذ لك اهاب أيل |:
 | مالسلاوةالصلا هيلع دمج هيبن ةماومالسالا نيد هنيد لدا نمانلعج يذلا دجلافاريغصايملع ا



 اي -_ 6# الابإب 3
 ب ع ع

 يناثلا بالا

 هب نيثيفتسملا تاجاح ءاصق نم هتانودعب عقو اهف

 اماتمو ةظقي ملسو هيلع هللا لص

 ا مانالا ريخ نيش ةتسملا يما الاطظلا جايصم باع هكر ريش تت اداي نعم بابلا اذه يف ترصتخا

 ا نايعتلا نس ىسوءنبدهمم نيدلا سعت مالس الا ميش ةمالعلا مامال!ف يل ًاتماحملاو ةظقيلا يف

 ْ ماللادبعنيزعلا»٠ ءالعلا ناطاس نع ذخأ نيت دمملا ءالملا رباك سم وهوه همحر يماقلاىلاز 8

 | يعكلا سنا ترم ادهدب انكر ةقالاع نماهريغويرذدملا طعاخلا هر هعيفنيث دمملامام 8

 ١ هياعكيف ينال ا هلأ ارارم هنع لقف مو هيلع ىلص نيلسرلا ديس ةثاذعسالا ينةعلو

 سيما موي فل اوما رصع يف تبعك اها دحا ناعم يصص ناتغعس هنم يل ل سار
 1 كرتا مى 348 ةنس هتاعوو ةناتسو نيعيسو عيسة هس كراملا نافير نهنيرش ثعلاو سماملا

 ا هوزعا هريغ نع ب ايلا ا ذه ين ائيش تلقن ىتمو بات كلا عوضومن ,عةم رام دئاوذ قوس اكيشدت ُك

 || تعقو نمع رايخالا هذه نم ريتكلا مع“ هاهم هنا لعبلو هةموهع وزممريغ ناك اموملعت ىلا
 | ناشلا اذهيف باتك نمديمنكيمل امم, تقل اوةليلق طئاسوب ا تمايسق ىورو ةطساوال, ممل
 || لوصفقةت 1 الث ىلع لمعي بايلأ| ذهوةريسأ ا١بحاص يبلحلا لعن دلارون ةمالءلا خيشلا فيلا

 اهونو ةرفخلل ملسو هيلع هللا ىلد هب تاقعسا نع لوالا ل اصفلا

 ا هللا لوسراتفدام دعب يبا رعا اميلعم دق لاق د دع هلأ يضر ”يلعنعيتاسع لا دعسوب اطفاخلا ركذ :

 | هس ار ىلع بارت نماثحو سو هيلءهقلا ىلد يبنلاربق لعهسفتب ىمرفماياةث داعب ملسودي عدلا !ىلص ا
 ا 1
 ًاوكَو كيلءلزن يف ناك كنعانيعوا مهنا نع تيعوو ثلوقانع فتق هنا لوسراب لاقد :

 ًايحَراباَو ويملأ ودَجَوآل وسو 1 رة هسساَوهطأاو رفعت ًاقَءْؤاَج'ممَس اوملظْذا
 لحايلا برح نب دم ن عوعشلا ريق دق هنأربقلا نم ى دوف يل رفغتست كتثجو يسفن تلظ دقو ا

 ا هخاناف هريعب ىلع عضروي نارعا اذاف لسو هيلعهللا ىلص يبنلا ربق كات تيبهتنافةنيدملات لغد لاق

 هللأنأ هلنا لوسراي يب ,اوييجلاب لاق تالا ءاعد اعوو انسح اماللاس ملسف ربقلا ىلا لخ دمت هلقعو

 قمل هلوقو هباتك يف لاقوني رخال اونيلوال ا لع هيف كلل عجواباتك ف كيلعلرءاو هيحوب كصخ
 «اهحراب اوتمللا او دجول لوسرلا ملرفختساوهقلااورتغتساف ل او اجممستا اوماظذ أ مهنا ولو » ا

 1 ند ربصصبي نأ - وو عأمأم ب 001



 لي ع هجم بصح دع د م ص ا

 ا لاقف ريقلا ىلا ا امفدتسم بونذلاب !رقمكتيت ةادقو 0
 ْ مألاو خاقلا نيبيط فثر ٠ باطف ىيقعاإ ضرالا ف تنتقد نه ريحأي

 مدقلا ت تلز اماذا طارصلا دنع هعانش ىجرت يدلا "يلا تأ

 مركلاو دولا هيفو فاسعلا هيف هكاس تنا ربقل ءادقلا ى
 ْ نيددخم ىورو لقا ذم غباي عم وة رععمأب جاردن اال اهنا اشراك شا اهنا ار بك :

 ملسو هيلع هللا ىلص لنا لوسرتي ةريانيعينيلاقدرسأ !يدازو ربخلا اذهى < ملاهلت ادع

 | مظملاديعد# وبا ظفئاملا لاقو#هلرفغدق هللا ناورشب ويلارعالا قطا يبتعاي ؛يللاقتمونلا يف .

 : نب ميهاربأ نب ةحاورنب هللا دبع نب نيس ”يلعا اباهيقتلانأ ينعلب يرذنملا ىوقلا ديعنبأ 1

 ا نوكت .:رابلطيو ملسوهيل ته ىلص يبلا اهم حدة ديس# ةبتك يون وجا ةحاور نب هل اديع 1

 جرم اديهش لمق ركاسع نب مساقلا طماملا لاقا ديه ل اقف هللا لبيس يف ةدابسشلا هتزئاج ||

 نراوريقلا ويت ضب ركذو # هناي ونيناقو نسم ةمس نأ عش يف هءامب رالا موي يف كع ١

 ناكنم_بحاوةجاح كيلا يلهبامغ”1!ضعب هل لاقت هدلب 2. ! 1 ىلع مزعالجر نا تاقفلا
 | ملسو هيلع هللا ىلص يب )ا ربق ىلا ةدقرل هذه لصوت نأ بح اا اموهل لاق ابا ضقي يل يمتعت ١
 أ ايف امرظت الواهتستمتالو ك دمع يجئاوح ربك < نهءثالذف هس ار دنعامنف دنو يمالس هئرقثو ْ

 ! جتاوح كيس هتل أسو هيلع تمل“ لو هيلعدنلا ىلص ىبنلا ربق ىلا تلصو اله تلمنع لجرل لاق ٠
 ا بحا ع يلاقلت دليلا ل تاصووهأ؛ رم تعحراملفةءقرلا بحاص ىلإ ا تلعن يندد

 يلها ىل' هجوو يقايض ىسحاو ينفا طاف تعش هددعالا لارا الل نا مسقاو دبل ٍلارهالن ىلا ةعق
 ةلاسرلا خيابتب هل وكلا هلوق نم تيا مرا ثعلب دل اريس هلاك ا ياا
 ام تاعديلا تلت ا نءتاقءاريغص ا داود دنع تاديغ يرفس دلع ناك 5و يبل اي ناليقنم

 0| هثدارت تءاادحاو هني رهاريغم اداوكرتو قوت حال ناكل كلذو يتسن عجسالاة تركذ

 || مقودقر ثللاو تماقدق ةمايقلا :رأكمو كلا يفتي اردللت 1 ناك الذ يبصوهو تامدنأ ْ

 | هنل اس ءامهديبو يان بان اذاو كال ذك انا اديبفديجلا ةدهش نم شامعلا مه.دعشا دق سانلاو
 1 كرورعتو ِتث د م ءلوذ عرفانا او ثيهبشنأ او" يلع ثالذ ملفعم ك ءءدب ىحا يلا لامقق ينسي نأ :

 َّ ىلاعت هلثأ تل سو رينان د1 جي تقدمت تمعصا الف ساي علاب تق دصاق يخلا نبا نم تو ارا

 أ

 ٍِإ

 ىلا ىلا اذهىلا علب اف ة دم دعب يدنعهتكرت يذلا ل فطلا كلذ تقزرفاركذا دلوىئقزري نا ْ

 | ىلاعت هللا لأسي نا ىلسو هيلع اىلص يبنلا ل أس ا اهكتبصص يتلا ةعقرلا يف تبعك كرفس قفتاو أ
 |١ تاع لييالا ن ناكالفإ -اذك ذكواذك ؛ مويتاك الف ريكألا عزفلا مويه دجان .!ءاحر ين هلبقي نا



 ع

 ويلا ةيشعيقوتو 5 يملا هيف“ رح يذلا 1 راكو -لصودقتلاس) |او -ضةنادقة جالا ن انا اعف |
 8 و وي 1

 يمل و هيلعدلا ىلص يبنلا ريق دنع هيف دال

 يناتلا لصفلا

 راجيلاو يراربلا يف عطش نم موو هب ىرساللا ةثاغتسا ركذ يف

 هيبتا امو ماقسالاو دئادتلا ن٠ تالذ ريغ يف عقووأ

 ملو هيلعهقلا ىلص هتافودسب هتاداعقراوخ.ن .كللذ

 يس ةيندللا بهاوألا هياتك يف ةئاعسونيرشعوت الت ةدس قوتملاينالطسقلام امالال اق ا

 خزرإلا يف هتومدعب ملسو هيلعدش ا ىل صدي لسوتلا اماودصنام رشاعلاد مهلا نميفاتلا لصفلا |
 ريغ ل يكيشت لا يف مالظلا حابصم باك يفوادقتساب كردي وأ ىصحي نام رثكأ وهف |[

 ءايطالا هءواودأيعأ ء اد يل لصح ناك دقاوكلل ذ نم فرط ناعنلان ربهلل اديعيلاعغيشلا مادالا

 ةنس ىلوالا ىدامج نمزيرشملاو نماتلاتليل مل-و هياع هللأ ىلصه ب تكف ساه نيه س هب تشاو |:

 ذامئان انااننيف ةنحم الاب ةيفاعيفاييلادوعلاب يلد . هواقرش هللا اهواز كمي ةئاماعو نيعستو تالت 1

 دعب ةفيرشلاةرضطا نميف الطسقلا نبادمحاءاو ءاوواذه هيف بوعكم ساطرف هم+ل جراج ْ
 يبنلا ةكربب ءافشلا لصح ومدجأ تيك اماعيت هنلاو يبدجا لف تانقمسا مفي رش ترذالا |
 ن* يعوجر دعب ةكمىي رط ي ةئاغاقو زيداعو سس. ةهسيفاعبا لتسلم هيلءهتا ىلع |

 ىلص هي تعفشتسافامايا اهب رقساوةيشيط لاو غانم داخ تعرص ذارسسهدعقل ةعيرشلاةرايرلا
 هللا ىلص يبنلا كال هل سرا دقت لاتفاه عرا صلا ىنجلا هعمو يمانم يف ت 1يناتافكللذي لسوهيلءهّللا

 الو لاقع نم تطل أكةللاهمسبلو تاغقيتسا متاهيلادوعيال نا هتفلحو هعيتاعم !سوهيلع |[
 تبتنانيملاملا ب رهد4لا اوةئامئاقو نيعستو عبرا ةنسةكمباهتترا انىوس كلذ نم ةيفاعيف تلاز |

 اطلاص الجر ناكو يس دنالا لامكلا يدزالا ادم نيهللا دبع دمتوب 'لاقو# بهاوملا ةرابع |!

 هيمفشتا سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر ىلا هل لاقف تمزع نأ ىلا لاقت هراعهضعب هيقلدددلو |

 يبنلاب عفشتلا ترا هل لاقف ابي اءيل ةردقالو رانيد ةئامثدل هيلع روقومورلا هترسا ي دلو ناف ٠

 ملسو هيلع هلا ىلص يتلا ْ ارثهب لسوتو هتجاجي هربخأو او لسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلام دقن ةجدملا أ

 رعايف ملوهيلعملا ىلسدقلا لو ملا دصاقءدلب نم جرن دلو لوس ادقلجر سل ددالاب نأك ْ

 ا ءاج ايلف ملسو هيلعمللا ىلص يبنلاىلا لوصولاالا لعفي ملف عما هات ناكم « لكي لسو هيل ءهّننأ ىلص ٍ

 لا نع دل آسف ىلامت هل اهصاخدق ءدلو دجوف ءدلب ىلا داعف ك دلب ىلا عجرأ لوقي وحو مان يف
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 | ي* ةليللا كالت اذاو ىراسالا نمةريثك ةعاجو ىلاعت هللاييدلخ ةينالقلاةليللا يف يا لاقف |

 مورلا هترسا هنأ خسانلا نوعحس نب اكسو #يلسو هيلع ىلص هنا لوسر ىلا ءدلاو لوصوةليل
 ناالا يلافرسالا اذه نمينوكقي لهاالو لاءيل سيل لاقوهسفيف ركففانامز مدنعيقبف
 ةصقب ةقرو تدتكف لاق سو هيل هللا ىلص هللا لو-رىلااهريساو يبصقاييف ركذاةقروبتكأ
 اذادل تلقو !روس ا مديف تنك يذلا دلبلا يف اوناكَن يذلا نيلسملا راجتلا ضعب عماهتريسو يلاح
 لدتن سو هياء ىلص هربق دنع ةقرول ا هذه قلعم لسو هيل ءهّلا ىلص هللا لوسرربق ىلاثتلصو
 نمينبلطو اهب انأيتلاةدمللا ىلا راهتلا ضعب مدقتتلا نم سادلا دوعدعب ناكالف كلذ لجرلا

 تالخو ايد هيلا يإ ىضمو ين ذخاويإ ىعدتساو كاملا لوس .ريق ءاجذ' موي تاذانأ انيبفثالملا |

 يما نع يتأ اسف يردا ام لاقاذه وعشاملا هل لاقف مجلا نم ههظاالاجر دع تادجو هيلع

 ينارتتاواذه وه !اق يلمخ ى رالف تيتكف هيلا رظنأ تح كلطح بك (لاقف هب هتربخاف

 هذه ت جه يفا لق يعم هتلعم ١ بدوملا يلا امهتل أف رتكلاد الب نمينحرخاو ين ذخاو

 تسلجملسو هيلع ىلص هترزامف لسو هيلعهللا ىلص يبنلا ربق ةرايرل ةديدملا ىلا تثجوتهتحلا
 هلاهيضقا ةجامحي يف ارما هناوايح ناك سو هيلع هللا لص هللا ل اوسر نأ تددو يبسفن يف تلتومربق دنع

 يقرماو هني أر يفار دق يسفن يف تلقف ءاوملا اهب بعلي ةقلعةقرو ىلا ترطنذ اركتم كلل ذك اناانيبف

 هلأ لوسرب تيشتست تناوكلعما اهيف تدجوواهت ًارقو اهتذحاف ةقرولا «ذهب ل و هيلعمتتاىلص
 اهتلخدفابيفكنا تركّديتلاهذهدلبلا تدصقف رسالا نم كصالحيف مو هيلع لص
 اذه تلءفو كني رتشأوةقر ولاه ذه تاكك نا تققحت كتل أسو ترشح الف اكلم نم كتبلطو

 نملجر رس ايلايبلا قوزرم نب ميهاربأ لاقو * ملسو هيث ءهللا لص هنا لوسرلجال رمالا

 لاقف هللا لوسراي لوقي وثرغتسي ناكف ىمعلا هر دص ىلعتدشودي داب ف قسو رقش ةريزج
 هيفاثا امىرتا.هل لاقفن ذادل لاقو صخش مزه ليللا ناك الف لاق ك ذقني هل لف ودعلا ريبك هل

 ىمعلاودي دخلا :رمهردص ىلع ناك ام لازف هللا لوسرا دم نا دهشا هلوق ىلا غلب ىتحنّداف |إ
 *:هدلبب هرماربتشاو رقش ةريزج ىلا هنم لخ دف مضومهل مهفتاف هيف يشف ناتسب هيدي نيب رهظو

 ن اميبلا ناذهيبلق ىلع رطخف تقثواو تفتك وت فخافودعلاانرسا يتبسلا نوديعنب يلع لاقو [
 : امهتملوالاتميلاب تلظفلتو

 دييعلا تعنو لذلا ةلكش يف ديزي 1: كيح يننقوا
 ديرت اذا فوقوم كدبع يرتشملاو عئابلا رضح دق

 ةكريي ةيناث_ةلل تحرسف ينع جرف ك دنع هلضفب مبلل تلقف اسو هيلعمللا ىلص يبيح تركذو



 __* الملا ماك

 : ةنعهللا ىر لفق نب اب فرع مساقل يبا نب يلعن ملا يلعن ملا وباةودقلا لاقو## ل -و هيلع هللا ىلص يبلا

 (( هللا ابسرح طايمورشتب ودعلارسأ يقيىغو ىروبلا نب دعم نيو جلاد ع تاكبلاو , "يملا ءاج

 !ش هللا لوسراي هيف نحت امىرتامدل تاقفمانملا يف لوهيلعهللا للحج يبلاةحرابلاح أر يللاقف

 الو ءاعدلا لعر دق !الفوعد ا نادهتج ا تنكف لفق نبأ لاق هسفن ينعي لفق نبا عي اعين لاقت
 ١ كالذ دنعوع دأ تاكف* اعدلل نيتدودعم "يدي دجاف ظقيتسا تدك قفل أبي رقناك الف عيطتسا

 | اوهودي نأ انعماونأاك اراغص ترما ةئاتسوةرشع نات ةنس بج ررهش نم سي لوا ناكالف
 (| ءاعدلا يفت ذحا ةداعلا ىلع بئاغرلااهدعب و برغملا انيلصوراطفالا تقوناك اظثمويلاكلذ |
 ا ةعبجلا موي مهملع ناطاسلا عصافةري زا س اري نوعلملاودعلا كت ةليللاك كاتورانصلا كيو ١

 | سين رفالا لزنامو#روك ذل بج رهشنم رشع عساتلا ءاعب رالا موي رخثلا نولتسملا لسن 1
 أ نم موي رشع نماثيف ملوهيلعهنلا ىلص يبا ةني ه٠ ىلا اهريخ اباه ذخاوطايمو هادا ذخ 3
 | نيطاصلا ضعب لاق ملسو هيلعهللا ىلص يبنلاب ةئاغتسالاو لي وعلاو ءاكبل اباراحا حففاهذخا 0

 || هللا ىلص يبنلا ربق ىلا ني رواجلا ةب راغملانمتاداسلا دحا ءاجلاهب ةديدملاربملا يت
 | ى أوو امامطابيف للك أيالاءايايتن وطايمد ودعلاذخا هللا لوسراي لوقي وهوايك ياسو هيلع أ
 ةمنرلايفل امفاك كك كاهب مجرشبف ودعلا رماديلا اوكف مودل ايف لسو هيلع هلا ىلص ىبنلا ةءامج ١
 تيار ىنرملا دع نبد1سايعلا وباذاتسالا لاقو# لاواللاو ةرس الا يفدجلا هللف ىلوالا |

 : 5 لماكلا كاملا ناطلسلا ىلا ٠ اج يواهخلا نوعس سراقلاب فرعي ةيويلا نياك |
 ا لاق. شالك ويدلا نيب و هنب لصح ها اركذو هيدي ىلع ا ساوطايمد رغث ىلع ودعلا ا
 تاقف نامللا ينمتلفناو مهنمتفف: ينوعبتف يدي ىلعيفاصح تاذخاو الغب وا ةلغي تيكرف 1

 هع ا نينا وااطو. يلوح ناصالا هرطق كلب تن“ "ىلا يا صح عجرناهّللا دبع نيدماي ا
 هعبا كذو ملسو هيلعهللا ىل< يبا ةكربب مالسال ا ىلع يفوتو دهاجو ملساو ناطل لا ىلا تقجو

 | كلاما لصو لل ملذخرانكلا الاب ارو - أم ناكونيحلا د هلادحا لاقو#مالسلاوةالصلا هيلع | ا
 ةتالث مددع مهةعاجو ىرسالا عيمج اوعجلهيخال وا دليلا كالا بكرم هيف تك يذلا |
 | هجرؤيالبك ىلا اذهدل لاتو كاملا ىلا مدحا | ءاهغم هظعل ربل نم هرج لعاوردقي لفلجر فال ا

 اكو نودي رت اماروقانلالاقوانوس بخ لاق نودي ريا, او 51 نااوعنع ال ناطرمشب نولسملا الا
 ا ىلا فقوتي ملف ةدحاو5 ةبج بكرملا انذيحو مثالوسرابانم جايا فالجد نيس +وقلاعب , د |

 | ىلا انيضم مات زي مساقلا وبا لاقو* بو هيلع ا ىلع ىتالابانتثاهتسا ةكريب ربلا ىلا هاتجرخ
 ا هلة دايز نافريمالاو ىلا اياتكأانل تكا هلانلقت سنوي يلا ىلا سنا رشف است

ٌ 



 فرعنا ءسئويوب اانا لاقتةامرركسملا ىلا ب سرا ن ا رقلاو علا له! نم لجرىتئامذخار مالا |

 مهيفل اجو رعدللا ل ًاسةليللا سو ديلع هللأ ىلص هلوسرو لج وزع هللا فرع امناهماال وريمالا

 ايأ أي دمعتاي لح 05 لاقف سنوي وب أماق وللا يف ناكاإلف مع ةليل تناكو هللا امنا نوت 9

 ينوأسي نونا كاتم نءموقنيملاعا ةح ردنا هلعج نماي نيللسرملا ديساي نيب دلا حاخاي مسأ

 هللا ىلص يبتلاهنك ءدقرو هب نزح للص ايلف مهيف هللا 9 اسافكعا اسدقواوقلطي و ٍ

 الف ماق نب لاق هللا ءاش نا نوقلطي ا دغوم ييفدنلا تل اس دق سنوي اباايهللاقف مادا يف لسوهيلع |
 ىل لاق مف لسو هيلع ىلص يبل تل أس دق لاقعةحاملا ن ناك ماندي ساي لا ةانعما ا

 !يسف شيلا بحاص بلغالان هللا ةداي ز ىلعاول راو وةعقل !موي ناك ايدها ءاشنأ نوقلطيأ دعا

 يأ م١ عاملا نما طع هلأ ةنعأر 52 ارقلاو ل كل لهاا م 0 دلاقع مم ابحر روما "هلام لعدر 8 اع :

 نا دة نبأ لاو“ اسو هيلع لمهملا لوسرلو لجر رعشة ما 1 متكرت قرا !

 هل لذ و دايك ديرو لحرلا حج برحوأ راع : دنينأت هابأ عدوأ نيلا لها نم كمر نأر 0

 ديجو ةنسشي دملا لهاباصا و وللا جر لاق هللا ءامناق"ا !نأ ىلا ةمافابلا تيقن - نأ

 لأق ادع ىلا دع يبا هل لاقق هلأ بالكم نأ لحرلا تيلي له لاقابعس ا

 صخش اذام جم دأك ىق جدعو_ءاورانجو ةرد م سو هياءدللا ىلإ طاح يبنلار.ق!ؤوتع. دما يب تاب و

 لحرلا هياءادغو ل ماقار اند نوناتابم يف ءاقاق ديد ل ءامدممأي ابك :هددت لوقيدأ اوسلايف

 عوبسالا لولح يه ضركقي باناكيرقلا روصتم نب هللا ديبع مماقلاوبا لاقو*+هم ااا هفدف

 تامهدكالذ لع ينيضقي تيدا موي هناهثابفلجهف هبلاطاف رتكآألاو ةئاملا هيلع لصف
 | هللالوسرل اهباوث لعجاو ةمجلا ةليلاب متحاو يقاتحعجا ا ينباي لاقو كيف كا نيا نمدتل اف أ

 2 يني ددب يضقأ اه سكسأالا تم د نم يني يف دب دهق !لوسراي لوقاوإ سو هيلع هللا ىلص ا

 1( تدعقد نيد ىكر راملسو هيلع ا ىلص هينا لوسد مر ب رواجملا لعن بقسوي لاقو !

 يبدلا تي 0 ينبد*'افويف هب تمغتساف ل سو هيلعهنا يلح يبتلا ىلا تاج مث ةئيدملا نع جورخسأ

 تلاثو * يبد ينعىفق نم ىلا ض قو سوالب“ يلع راشاف موتلا يف ملسو هياعهننا ىلص

 | ةدمقمتراصو اهءدقمرو مل و هيلع هللا ىلص يبنلا ةئيدم تاصواملاهن !ةيناردتكسالاةمافما
 هللا لوسراي يبيبحاي لوقثو لسو هي ياءهللا ىلص يبنلا ةضور لوح فوطت تناكف يثملا لعردقلال ا

 لزتإلف كب ىلسأو ١ ىلح !ىلع ريتا نا امانؤإ ارصن الا عيطعسا ال تيقب و اولحر دق سأدلا نأ

 عموري نم نولوقي مو برعلا نم بابش ةثالثأ 2

 ل
 ا
 ا
 ا
 ب
1 

1 

 ظ
ْ 

 يدق ل لاقف . عيطعساال تاقف يعوق مدح لاقفانا تلقفمهيلا تردابف تلاقةكم ىلاريسي
 0 م ا
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 | مدحأ ل ا 1ك .ىلا يواحواددةديفوكرا يوذخا, ص سبأ لاقت هلاحأو 5 ارفهتددق كمدق :

 اهل اواب .دق باصا امد دعاقلا5 :أرلاهذهيجرخ (ىلاقدتو) و4 دعما يبدأ آت ًارلاقف ا

 دجاملو يمدق ْئر.دقو ة لاح ن > ' ىلع م ىلا تاصوخ تلاقي ةراجتسالا تلاطا دقفةكمشىلا |

 ْ ينبع ضرع ةه- لك يف تدك ىوؤملا نر اديعلاقو* ةي ردك ال! ىلا تلصو نا ىلاايعت ||
 5 هللا لوسراي تاقو سو هيلع هنأ ىلص يبا ىلا تنهي يني عت ضر ١ لو -رلاةني ده يف تانكي ْ
 | + لسو ديلا لص يبنلا ةكرب نال ىلا يع كدت أ ملف تيعوعف 5 ةصير* ين .عناف كي ام يف أ

 | الف ملسو هيلع هللا لص ي ىلا ةميدج تنك يددرلا مي "بأ كرد هللا دبعربا خيشلا لاقو ا

 هلي -_ لوسراي ت تاقورلسو هيلع ىلص ىبنلا ىلا تاج -ِ ارةدلا ضع يعمو جور ١ ىلع تمرع ا

 ةمالاس نن ىسيع ىسوموبأ لاقو* عر د نب عش يا .رشع ججاتوسا ١

 ماب اللا هيلع لدطادم .ءنذ اهنا بن هز - نب تالمللا دبع ناور موب !ناكهقاهمحر ريا نبا ا

 ا

 ا
 , ا

 تي أرذ يرعأ 2 ىلاعت هات .رضح ام لاق دي دم ةمزأ ةنيدملاب معد ةدس ورع تالا ':ةئيدملاب |:

 هللا لوسر ايدل تلقف مالا ىلا لحرا لاقفةجاملا هيلا تركشم مامملا يف لسو هيلع ا ىلص ى لا

 ىباربقىلاءاتلا ىلا لحرا يلل اق كان ذك هلت تاقفماشلا ىلا لحر!يلل اق كدعرسعا ااناقك :

 ثيغلا اااه“ ن يغلب ىمو هوبألاةو#«ريقا تالذ يناكم تا دماج رف لاقى حولا ليلخم مهاربأ

 ايلف كللؤ كنا تاكو ةباعكلا دعم قبله ةريغ نم بولا يب ن :ارقلا أرقي ىيدرأ 598 :
 لافكللذ بس نعهمل أسف ةدوجة ءارق ب عملا يف ن ارقلا أرقي وهو هدو كه اءتاخد

 ىلا تعفشتم سو هيلع ىلصو» راحاو رسما يف تينا ملسو ديلعمللا ىلص يب بلاةنيدمي تنك '

 تسلجو لاق نصتلاب تن :ارقلا ”يلعلبس نا جلو يلع هللا ىلص يب .لاب ىلامتو هنامجس هللا 5
 ن ارقلا ارقأو رافد ءاعوملتا باحادق لوقي ودو سو هيلعهننا ىلص يب تلات 0 ارفة دس يب: دخاف

 ظ

1 

 0 نزيهعتلاع رف فحصملا ف ًارقا اتش ءارقل يف تعرشو ]ومحل تقف حاصلا عيصا الف لاق ْ

 | ضعب فئلجو#+اذكواذك كيا تفصصت يثلاةي آلا ىللوقي # + ىرافمانافتي ال! "يلع ْ

 أرقي ادحا زيجيال نا ثالثلا قالطلاب رصع قيتعلا حماجلاب تأأر لا يف ,؛ردصتملا :

 || هريخاف ةزاجالاهل اسلكالف :ربقف لجر هيلع أرق نا ىفتافريفان دةرشعبالا ةزاجاللاقهقسم هيلع |
 ا . ,هجرقتاهذخ ايلف هيلااهبق انريناندة سم هلاوعمشل هباصصأب عمتجاه هرطاخ مل أتفهنيعا

 ا ىحراسو هجانيام ىرتشافمتحأأ يفالااذهتقنناال هللاو لاقفدب رادي لمحملا ىارفهدنع
 هللا للص ها _لوسررتق ىلا لصوالف ةنيدملا ىلااهنع لحرا متم هب را ىضقالفتك <مىلا لصو
 ا ىلعيت ءارقءذه لاقو : ةعيسلا ا ةمئالا عيحارش هعأر 3 ,ق مهلا لوسرايكيلءمالسلا لاق لسوهيلع ا



 ىافةزاجالا ىنيش تل اسد فقو ىلاعت هلا نع مالسلا ه<يلعلي ريج نع كنع نالف نع نال
 سب هل لاقت ملسو هيلعهلا صدا لوسرىأر 0 انابايمحت يف هللا لوسراي كب تقفتس ةفنتسأ دقو

 الف ارم زار و ةراماب هل لقف كقد هيل ناف + يبشالب يفزج أكل لوقي لوسرلا هل لقو كخيش لع |
 ارز ةراماب لاقفدقدصي مي ةرامالا نعي ب رعةلاسرلا 5 ودييشإ ميمجار صم ىلاريقنلا لصو

 ام اريغك ت تنك لاقفرشلا رن دياب يات لاق قافا لف هيلءايشفمرحو حيشلا حاصف ارمذ |

 نامل! باحسن ولعل نوم مهنمول لجو زع هلوق ىلعاموي تدر نأ ارقلاولتا

 أ ةدماريسي الا تارقلا نمزواجتاال تفافامهاريدعمالا أقاال نا تقل نوعي | دلو :نِإَو ٍْ

 : لعتدر ملأ مويا ك0 شل تكل تع جحةلي ولع ا

 ممم هيسفنل ملام فان دابعت ,مانيفطص ذّلآ ب اتكلا انَدْرَأ ل يدزع او
6 | 

 تسلا تلق متاناماسقالا يبا نم يرعش تيل تاقف ةياألا تا قل أبقباس مخ : اهقدصتل
 ٠ تيأ رفانيز- ةليالا كالت تم لوالا مسقلان نم نوكأ نانيعتن نيقيد تلاتلا الو يناتلا ن

 ىلع ليقا تا َح رعزا رمز ةنخلا نواح دينا نآر لآ ءارقرشب ينل اقف سو هياعهللا لص الور

 | هلك كلذو ءاع نأ ءاشنم 'عرقب و ارقي هتزجا دقيفا "يلد 6دهشالاقوهيجو لبقو ريقنلا
 ' ةضيفتم هاما كورا ةوريهار اونا يشل ريساو# لسوهيلعملا ىلص هللا لوسرب ةثاغشسال ا ةكربب

 أأ هدي ام ةلقل هوك وهات ارفاس اورا ذو مه اوصقو كم ىلا اولصوا الف ةقدر عم ح هدا برقملاب

 ١ ينوكرتو اورئاسيباعدا يرتاماهلا لو سراي لاقودب تاعتساو ملسو و هيلعمنلا ىلص يتلا ىلا قاف

 أ الجو اهيلع دش مو ىلا تيتااذاف ة كم ىلا بهذا لاقف سو هيلع هللا ىلص يبنلا ى ارق لاق

 || ةك٠ ملا تك لاق ىلحا ىلا يف احا كل لوقي لسوديلعشلا ىلصهلا لوسر نا هل لقد سانلا تسي
 أ لاق ليالالخدوغرم ايلف سانلا غرفب ىتح يلع -قفرت هلأ اناليقملل !اقيف ١ ارالع مم ءزتيتاف

 داوياناذأ جاي .ءاادنع ناكالف هرثا عت تأ هعم تجرحو تلعت ةكم ىلعا ىلااتب جرخأو تيبلا عدو

 تنشأ ةواشفش يداو وه اذا سة مشن الفةواشنش يداوب اذه هيشاامتاقء١مايموراهكش ا هيف

 || ينركرت مهنا مهتريخاف ةقفرلا نعيفول سف سانلا بجتو كال ذنماوبجصف ربلخا مههتربخاو ىلها ىلا
 موريخاف يئاقفو لصورهشا ةدع ديف بذكلما مهنمو ىقدصملا مهنف م وهيل ىلص يبن دنع

 ملسوهيلعهقا لص ييبنلا ةنيدوالجرى ار هنتاي دادخإا دم أ نب تباث مساقلاوب | لاقو «ربخلا

 مل نم مداخ .ءاجمونلا ندريخ ةالصلا هيفلاقثإل و هيلعدثاىلس يباربق دنع عملا نذل
 د



 جفق لدقلا أ ذه يب لمفي كترضح يف اهنا لوسراي لاقو لجرلا ىين كلل ذ مع نيح طا دهسا
 تناكو ةيعئاح ةأرما نع 4 و * تامو مايا ةثالث ثكف هرادملا لهو لاملا ين مدامخلا

 يبنلاب تفهتساف تلاقاهيؤ وي مدا ضعب ناكو سو هيلع هللا ىلص يبتلا ةنيدمب ةرواج
 اذهوخ وا تريصا#يربصا ةوس !"يفكل امالوقي ةرجتتل !نمالئاق تعسف !سوديلع هللا ىلص

 يةنيدملابة أ ارملا تيقوتو ينوذ وي اوناكن يذلا ةئ العلا ما دهسا تاموديف تنك آم يتعلازف تلاق
 تي ًأرف ملسو هيلعهلا | ىلصيببلا نيد تنكيفا اردككسالا فسوي نب مساقلاوب ا عييشلالاقو
 ا لوقيو ملسو ديلا ىلص يبلاب ثيغتسي وهو ملسوهيلعهللا ىلع ينلاربق ددعالجر
 لزاف فدقشلا فلي دعوهو 5 لج ئه هتعلط لاقف كلذ نعدتل ًافيدل دو ”يلع”هركب تبسحت

 ناكو يلع هل هللأ هيج لاقف هدلو نعهتل اسفرصم نيدس كال ؤ دعب هتب ًأرمتدرا لف دتجاح يصقي
 سس سس
 الللوقي وهو ملسو هيلعفللا ىلد يب .دلا ةفيرشة أ رم ١تأأرق لبالا مث ىعري ةبعش ين ب دنع يدأو ا

 هيستو هتئافتسا ةكربب كالذو لها ىلا هيلسوتو ةبعش نب دنع يرسملا لج لجرلا يذهأت |
 ةئيدملا ةداتقزيزعوبأ لونا لورق نامالا لبان ؛دمج هللا ديعويأ ناكو# لسوديلع هلا ىلع يبثلاب ؤ

 هعماو مدخلا ضعب ب ءاجخل ةئيدملا ضعب كا ةودي دخل !باب ىلأ ط اليلا باب نمل خ داهذخ !مارو

 مهقانعايق ةماعلا لعجو و هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلا مهبل خ دو باتكلا نايبص ذخاف ىرشُ
 نيد نء جرش نا ىلاركسملا در ىلومواغي رش نيلجر نا تدنن [لو سراي كبان رغسا نولوقي اول شل
 || و ارمااهياص ا !ذا تناكف5 أر ما ساف ني دباب دنع تناك ىق اوللا دمت نب دم ١ سايعلاوب ا لاقو»*
 اب يللاق تفوت ألف دا ت تاقواريديع ت د -واهيجو لعابم دي تاعجايعزفي اعيش تار ؤ

 يدي تلعجا بي رام ددمفيت آاج من تلاقق نيناتقلا نيكل اتي أر ةمعأي تلقف مونلا يناهتي أد |
 نب يهاربا قعتاوب!في رشلا لاقو * اهرا مليعجو نعيدي تعرناإف د. تلقو يعجو ىلع
 ينخاب ناكو لج ان ل دف م او مما لم يلا ةنيدمنيب تك يتيما دجى ىسع 0

 عيش يشي ويربق وع َْت ادابعل !بقحسلع ةجاح مهل تناك نم لاقدنا ىعافرلا حا خيتلا نع ا

 ين فنه هل ةاقعسال !تدصقو نأ دايعتليقتسا ايلف ىدقت هج اح ناقيف تينت و تاوطخ

 تلقف ةنيدملا وح تلو مه ريغب تيغتست لسوديلعهللأ لص هللا لوسر نه يو متستاىمأ فتاه :

 دقلملا اذهيل لوقي لالا والا كلذ تلكتسا اق كب تيغتسمانا هلأا لوسراي يديساي

 ةاشملا قي رط ىلعةديدملاىل ىلااهجوتمةكم نم هت جرخ- ”يلع نب ف سوي احل اوبا لاقو# هاندجو ١
 يقوةديدملا و2 نمةيئاج لأ ارمأي ؛ اذاف إس هيلع هللا ىلص ىبلاي تفذتسأف قي را نعت

 ضعب تي ّر لاقو# ةنيدملا تلصو نا ىلااب اهرثأ ىلعيشما لذا ملفاهرلا ١ ىلع ىشم نأ"يلاريشت



 طل د

 0 ساوعلا ةبقدل ترمظف سو هيلع لسيباابش اةتساف قي رطلايف هاتهذ رأي زلا ىلا ءاج ءآ ارقنفلا

 ؤ يل , اردج اوف رعملاس هلل اديعوبا لاقو*اعوحنوا ناموي ةروثلاةعيدملا نيب وهنيب و

 يل عفو صحشب اذافهنم تفشنيلعرفقي نا دارا حاس متن اذاف ةريزب داو ليلا مع يف يف اكماملا

 داراف هللالوسراي كب ريجتسءلا لقنة دع فيس تنك اذ 'يللاقف سو هيلع هللا لص يبلادنا

 اذادلت تلقب ,رلادل تكلا عرض ناكوم إو هيلع هللا لص يلا ةراب رارسلا ناوخالا ضعب

 أ هيعاملا ناكوغيار ىلا ءاج مايالا كلت يف رمق لوسراي كلب ريجتسمانا ل !ةيةدش يف تنك
 ا ءاملا بلاط نم ةدش يف اناويدي يدب رقلا تيقبف يل لاق ءاحلا بلط يف حارع مداخل ناكواللق

 لحر توص تءع”ؤا كالذك نأ | انييفدللا لوسراي كب ريهتسم انا تاقويىلت ل قام تر دعف

 ! لجرلا قانا نء ل اءاالوت تما ناىلاتم رقلا يءاملا.يرخت تمعتوهفاتب رثمزيف لوقي وهو

 اهطعادس !يباتم يف تي ًارمدلا تعي وقبلا مسوي نب يلعن سحلاوب الاصل سيشلا لاقو#
 يع حار م ملسو هيلعمللا ىلص يب 3 باهي دسم دم تلاقف يب سراي نأ "موي دي نيب نم يا بقتساه

 اضيايل" جو يلاهشنع 20 اج م يعحار٠ دمت تاقباضي أ يل مر *ين عنا ءنم يلأ ءاجمم

 هنبو يب لا 3 صخم# ءا . +4“ تدم يسرافي نأ اهو ىف اول نم يلع ءاجمت يع مسار هدمت تلقت

 اهو وأ روش 1 أم رع تا يجاهنمل !يلعز 0 دحاوأا ديعدمتوب الاقو# تل يتناو هرآ لف

 تالت ءاملا اولها نأ بكرا ياوداناونورغسلا ىلع رمزع عقو هجوت دق ل بكرا تي ًارالفماشل !أب
 يف رع ناعللا توعدو ه0 1 لوسراي كل م يفانأ تاقو هلع ةروس تت ًاأرقل ايالاد ناكالف مايا

 ب -- 2 0

 9 هيلعمنا ىلص ىج يلا تب رف تع ير أ يفمريثتسأ يح ىبأ أمم سو هيلع 2 ىبتلا

 | هلاىلصىبلاةكرب نفق فشالو كمجاع رشا لاقو هددصملا يعفو يف زاهي للض ْ
 ا بوكرلا 3 ٍضرعب نأكو ةوق يبست ةثيس -تددحوو كرا <عتح املا لماما ل و هملع ا

 ١ ملاس نيد شادبعوي ا لاقو* سو هيلع هللا ىلص تك رييهلككللذو بكر" 'قيسأو عيممأف |

 أ| ينقل اذاناكمةاشملا قي رط ىلع رول سو هيلعهللا ىلص يبتلاةراي ز تد عقال يمالجتسلا ا
 أ دع نب دحا لاقو# ئمضلانم هدجاام ينع لوزيفهقألوسراب كتفايش ياما تلقف مش 0

 ١" لدواان ا 9تينوكلاىيساي دمتاي يبيبحاي تلقملسو هيلع هلثا ىل |ديبنلا تعدوا يوالسلا |
 | لاق كلل ذك امل تلقورمح ركب ي جا ىلا تكجو كب لسوت و هثاوعدا' ةدش ينتذحا اذاف ءارصعلا
 ا و رصعلادعب ىلاراهتلا لوا نم هيف تيقبف ' أم هيفو بج يف تعقوومايأ ةعيسةيربلا يف تيقبف ؤ

 يذلا دمحاي يبيبحاي تلقو ملسو هيلع لص يب كادنع تلق تنكأم تركفتف توما الا قبي
 ةكربب_ بلا نم تعلطو ىناوح نه درأكت رمسوركب جال كل ذك قو كل تلق تنك ا
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 انفرشاو 5 لع جاههرججلا يفتكردقادحر ىف رأس ر ىرملا سايعلاوب ؛الاث ةو#«ملسو لعلنا ىلص يب 21

 تاقويدي تددفاحاح ىلا ءاجامءادعالا دالوأاو ءادعأاب , لوقي ال ءاق تمهسف قر ذا ىلع
 تدعاش دقوألا ءاعدلا'متتسا لف ة لاق يب كو يتذقنا امالا كدع ءىناد د للا كين ةمرع مهلا |

 ىلا نول دتدغ ةادغيف لار شيم ينامع#ال تلقف ةمالسلاب ين ار وكرملاب تفحةكئالملا ا

1 

1 
1 

 ل
! 
! 
| 

 ودملل مط ماتعيتاف كر لاباك يسنابلا اشوع 0 لاقرع هللا ءاش نا نيملاسىمرلا |
1 

 م طا يةدهأتمع مسق مويلا كتمايض ين 2 دهعأي تل اق: بكرملا يطق نأداراوأئل لع مرشاو ا
 هلا ةكربب نيملا-سنوت انلح دم مهسفنأب ارلذةودعالاة طقس ورسكتا دق معسل !يراصاذاف |

 ذيع رح ةحابأ يام :كر نسطاو ,1يل ا ة علا ىنام نإ 0 لاو ةسو هع هانا ىلص

 اب تيغتسل انلعكل فلتلا ىلعا انقر 5 اور يلا ةيساتعم امان. هرورت علا 1. :كعرجأ جا هة دح يملا ا

 اوقفرا_لاةةطاصيف رغممل حس راسم ناكو ماك تاي مادقتاب دلوقت نا 2و ملعو هياعدتلا ىلص ا

 كنمأ هللا لوسراي تلقف مادللا ي لسو هيأ ٍح هللا لص ىب كاتي ًارتءاسلا نوملاسمخاجا مسا ا

 بابا يفي رت يبيع اف اق هدحلا باباي لاقوركت ىف! ىف ىلات نداعل اق كب نونيغعسي كتمأ ظ

 2 ا
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 ب

1 
 ا
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| 
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 ف
10 
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 اركب

 نوتيطتست مكسب ف ربلا اهببلخ دىيحاببذ# لري لو ةباذلامدقءيددي لح داورععلا ضاحدقو 8 ا
 ىلع ف مل هلئاديعويأ لاقو# نيلاسرلاادادووأريحالاَنن ماده دعيماش عبق نولاسمتا 1

 اتيفتسم إو راي تلف قرغلا ىلع تفر غاف ةحوميبتما هاف رجلا تلح دهر جرش تنك سر زم
 ِ يبلاب يق َّ ميسأب هنا يتاخو تعلطوهب تكس ءام ا دوع يلاهثأ و د )امو ديأ لع هلل !ىلص يبلاب

 ١ مساقتا نين رادع ديبشلامامالا هيقعلا نبا مساقلاما.الا يقيل لأقو مو مديل للص | ا
 ملا اندعق ريصقلا ع ندفياجسو نيءبرأو سة ىلاعت هللا ايفرش مصل كمل ل ١ انيحرتأ يلوزالا |: 8

 ا ا رحيلاانياعيوقفر مصعلا دعب ىلا ةحابالا ني داعأق أن و4 ةقالرام ىعنا ةريزج نءةحابالا عطق | 5 1

 , 1 داسوةديفسلا علف طف هجوتنن 7 .االكالوربلا لوخ د لعردش زو سما تبرغو حيرلا ددشاو

 ام لسوهياءدللا ىلص لوسرلاب اشف ةةئسأف ةياطعأ ت مفنو مالا دازليالا تلت ناك الف هه رومالا |

 أ مونلا نم لقيت سادق تاج تالذ هل فولذع جاما ىع ا كرما نم صخشوةءاسنودالا ناك |

 ةماللسلاب ! ورع أ لوقي وهو مل ..وهيلء هللا ىلص لوسرلا تي , اريئااورشبأ ادل لاقوزورسموهو

 ةكربب ةدشأني رام ةليألا كالت رهو ةرفسلا كات يانلسف نيملاسنونثالاع وي ةكه نإ ىاخدتو

 5 نليسجم هللا ديعوب !نيدلا قسلاقو* نينثال موي ةكمانلخ دو سو ديلع هلناىلص هللا لوسر

 || ةفيفم قي رطلا تناكورصمرايد ىلا هجوتلا تدصةفن ص خم أ كاب تنكر وصتميلا ترب
 ا هلثا ىلص يب دلاتب .أرف سل اجاناو ة دس ينتذخاف كلذ ببسب ت هطقئاوةي رجا 1 اذلاو برعلاو خرفلاب



 لاقف ايناث هيلع لوقلا تدعاف ايش ىشحت ام يل لاقف كبح يقانأ هلأ لو سراي هل تلقخ ةلسوديلع |
 أ ٠> تهجوتو تظقيتساف اعيش ىشخحتام يل لاقف ءادعال ار يغك اماانلاث تلقناديش ىشضتام

 يلارو لتةلاو ذخالادرحو ع٠يلاعتاو يسنت يفاريخال ارامل ورصم ىلا تاصو نأ ىلا صح
 | ريرسض ريكبلاوبأ ىلع ناك يلرحلا كرابملا نب دمع لاقو هلق دخل اوةرمسي وةني وىماماو
 أ[ لاقو*رصبي وهو ميصاف هديع ىلعد ديكر عاق مانملا يف ملسوهيلعهّنلا ىلص يبنلا ارقرصبلا
 | ءاوددلاو دجي لف هيلع بطلا لها مقجاف م بحااصانل ناك ير ددكسالا ف سوي نب مساقلاوبا
 ١ ةسح تلقا متظق ةمافرصب# 7يل لا ةفدب ثيسحتو مودلا يف لسوهيلع هلل اىلص يبنلا تب 0 ًارفلاق

 | مدي لحتك !لاقف هللا لو راي ك دعو تلقف ةيبات ةرم سو هيل هألا ىلص يبنلا تيب ًارفاموي رشع
 | تذحاو همدونهتذحاو هدف اذنق تذخاو تعحاو تاعقيتساف بأعتلاةرارعوذفتقلا
 ١ ررعض هن نكيل هن أك ة حي“ هديعترب ارو تقوالرونلا تي أر ؛ هيت بك باعتلاةرارم

 | هب محارب يا ناك اظنلال ىنعميبيلقلا ناطلس نءمالسلا ديعد موب !نيدلا تت لاقو#« طق
 أ امىرتاما هلأ لوسراي هل لاقفمانملا يف مدوديلعمتا ىلص ىبنلا ىأرف ل ري زانخ
 ٍ بيجأ دق كلا بيج دقشلاو وس -بيجأدق م هياعمُت! ىلص هللا لوسر هل ل اع اهدي لح

 سان قيض يدلاود ناك ين وبلانءأ لاقو# لس هيلا هيلع هللا ىلص يبدلا ةكرب اهخه تف كالا وس
 || ناك مونلا يف تي ًارغتيبملا لغسا يقاشي رمانا تنكو هيلع ن ورقي سانلا ناكو لوزالان مهعت»
 أ ميت ينادثأ لوسراي تاقف اهيلع سال ةداسولا دل تءءدقم "يلا ءاجدق و هياعدللا ىلص يبنلا

 !| هيلايدنعن. علطم هيلا عواللانءتعاتماويىلا لوزدلا نم هعنم سفن قروض هب و ريو

 | ينءاج ىتباي لاقد يلع لح دىت> جردلا يف لزابوهوم آد آلوقي دنع“ حي .هلاةالاص ناك الف
 | حلاملا مميشلا لاقو»اعي نربط كيلا ملام ي دنع نهدل تل ةهدليللا !سو هيلعهللا ىلص يبنلا

 !| ةريزملاب يلزعيةي ردادكسالا رجم 'طاش ىلع ييلايلل !نمتميل تدك ىفاديملا نهرا دبع دموي!
 د رواغلا يتلا ةيقىلات تنجضدل لا تقولاك لذ يأوي ناكوحلا علا * هلاك اوعدانأ !تاكأف

 تير تي أرف تمم ملاملاكلملاة سا سو هيلع هلأ ىلص ىبلاب هلل ىلا تعا ةتوتاءكرتيلصف |

 ثيأر ذاك ذك اناأديه هوعحم جرت ناد ارااذا صنعت مهني و ةقلح تم.عجا دقركاس ملا
 ا يلج ءايسلا ىلا اعلط دقروت نم نا دومتو ءارسشح ةلح هيلعم لبق ادقلسو هياعمللا ىلصييبتلا |

 | ىلإ هكيجتو نحسلا نمرطاصلا الملا جورخاشل بق لئ الق ماياالا نكي تومان اقاوم ْ
 | ءىثب يبل تيلطن لّقطلاهبشي اعيش تيأ ارفةرم ماجا تلخد نيدموب امسيشلا لاقو*رم

 اهتددر الا ١ لسوديلعمما ىلع كل ينءاجب كل أسا ىلا وللا تاقفةرعشاهتم قب 50 ٍ



 7 ا ول

 ر م ذو * د * ليديا ىلس لص همك ريب ن وبي نسحاوأ تناك ١ تناك 5 تعجتر دقو حصا لا كالتتن .ةيف |

 ١ هدي تضفالاف نويعم دي يف تجرخ دامح ناكل اق ظعاولا يلع نب نمحرل دبع جرغلاوب ا ظفانا
 ا ال يذلا اخ !املح يحاصاي تلقو ميطسلا ىلعتلمللاث الت تبولاقابعطق ىلع ءابطالا عجأو ٍ

 !| رظنأ هلا لوسراي تل هلق ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا تب رف تقف ءيشالبا ٌديذ يل به هريغل يبني ا

 ْ يبلاةكربب يديها ىاعدف ةوتمقف ة لاقواح داءاا يياعد د, "مادا جددشاه دم لاقن يدي ىلا |
 ' هتعدلا يخر ينيسطأر ةمج لل ريدي ز نإ مساق في ٌكلاديسلا لاقو+ لسوعم اعدتا للص ||

 ا نمز ينال ماكر هش تدع ينيقا ه١ يأدب تيةيفوقلاي ديت هلحنلوىر سيلا يفي تر كنا

 أ ركب وبا انا لاقنهدحاتل أف لاجرةتالت تي ًارف ةليا تع مونلا عيطتساال تنكودرإلا
 ١ ىنقطوهيلا تعره ملسو هيلع هنأ ىلص يذلا آت 00 ملسو ةياءدقا ىلص يب دكا ةهور هعأذهو ١

 | لكل لاقواهيلع مدين ماو ةروسكملا يدي ذحام يلا ىرت اهلا لوسرات اةفدي دش ءاكب |
 | يبلسوت لاقو ءامسلاىلاهدي عفرم ديما! ام ىرئامهننا لو راي تلقهتيزلاب نهداوتيرلا |

 !/ ةيفاع يفا هتدجوف هنعدتملقم رابطلا ا ييلعناكوك يدي ىلا ترن تع الق يتب لابو :
 ,| ناكو * ملسوديلع هللا ىلع يبا مالالاتتما تبرلاب تنهداوملسو هيلع هنا ىلص يبلاةكربب |
 تماقوتئربدقو تحبصاف لول تتايف ةدسةرشع سمح وحن ةئمز تماقا ةي وعمي راج دادغيب |

 هيفانأ امن جرملاب هَل 'توعدفا' دي دشأر حض يسفتب تر مسخ يلا تلاقنكلا ذنع تاكسف تدعتو ا

 فيك اذهاي تلقو هنم تدعراف”يِلع لخ دالجر مالا يتب ًارفاريدك ءاكب تبكي وتر اوا |
 ا تلقف هيجو دنا مركب لام يب نب يلع ل يدمأوألا ريما هتنتظم كوب اانا لاق ينارت نأ لتتم
 هلا عيال لوسراي تلقو تيك هللا لرسر دقت كوب اان'لاقف هيفان!امىرتام نينمئملاريمأ اي

 امنا ىلع موق لاق ين-!جاواهبذجت هتيطعاف ك دي يق اهىلاق ٌمهتفش ك رخ ةيفاعلاب يف لجورع
 لا |هف تمقفا ب ينب ذجوامهذخ اف كي دي قاه لاق موقا فيك تلت ى لاعت

 ترهتشاو ةيفاع ,يفانأو تيبتأف ىفمد يثكرتوهيقلاو هيد ذةياعلا كلها بعودق يوق ا

 أم .رهع ةلع ةطانرغ لها ن٠ لحر لجرب تلزن يليبشالا قل ا دبع دمصوب ا لاقو#دأ دغيب !عتيضق
 ,| ىلا اباتك لاصحل ا يب ني دمعها ادبعوب !بي دال اريزولا هنع ب تكمأ رب نم هوسإ اوءايطالا
 : وهوا رعش باحكلا نمضوهب لزنامت ءريلاوهئادل ءاةشلا هيفدلْأ# ملسو هياعهللا لص يلا

 ىدتسي دا هللا لوسرربقب © ىشم هتنامز يف ذيقو بات
 | فكلاب ةراشالا الا مطتسي ف اهوطخ رهدلا دق دق مدق هل
 ُ فعضلا قئاعو دصق نع هقاعدتو هنوردتبي داوزلا ىأرالو
 كي م ع
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 1 لاب بكرا محن قدص ةغلا  ادغذأ بكرا عدوت ساو افسا كنا 1

 ظ فرالاو بلقلا مش الضي مءاعد  هبرأ عيفشلا لسرلا اخ ايق ٍ

1 

 ا

 فشك نم ءاتايديعاد ردع  هفدك سالا رجتا رضا كاعد
 فحزلا يفمدقألا فصلا نعا هاطخ ترصقع نامزلا اييف ىءر لجر

 قش نمو ماطعلا يم 2 نءةردقب ةياوس ثوعت 2ث رأ وجرال يلاو

 فرص ىلا عيد ال بوطتس فرصأ ايمو اي هوجرب يذلا تناك

 تاءص نمو كي نزح ند هيبصخقب امو هقلخا ةدع هلأ م س تكيلع

 انف لجرلاأر كاهرعشلا؟ىرقو لو هيلع هللا ىلص يب ا سو نال اوماف لاق

 ءاج ةعافر نع ريتك ل ند ريخك لاقو+ طقرسس هيعيجلهمأ اك ءدجوءاياهعدومسا يذلامدق :

 : لاق وهام لاق ارييال ءاودشب لا ه4 هبي سكر ما نم رايح نبدي عع ب كلا ا ذيع ىلا لجر ْ

 أ( دمع كيبدب كارلا هجوتا يا مهللا اكيش هب كرشاال ير كا دهادننا لاةهلجرلا لوحت ةليدلا
 اهب يبيه 2006 يح رين روكي ررلاد تاب هحوت ايف دهمان نزلا يبب لو هيلع أ ىلص

 / لاقو «ةلعدلبام توب يدق ىلا: هنطن سار يلا ىباىلا داع تا ارم تالت اوس نب ة عا ن يع

 5 ةريزج يةدلا ةون تارايرأ ما رعمي تأر !تاللأ هءاتك ييورملا , يل آنس لع ناس

 ٍ ا هاه لدأت أ 9 أسولاق منع هنأ ىدر ت”المى ان يس ملف لم يادبشم 2

 وأ اكو ديعهّأ يفر 2 م | ىلعو لو هياعدللأ ىلع يملا, 5 !ىلعتر 9 2 له دهاش ا ' نب عةريزألأ | اولا

 ةريزألا ةيحاب يسال ادامروم اذا ىلتي ا: دهاوااقد جوا أن سح حمي ٌباوع ءدعسا مقياسا |

 : لكس ملاهي سيل تاقوهوىس امانا .طعاحأ رام جر ىىلاي ان ضعب ين رك اظدضرع نمافوت

 تلقوا نسم انج اولمعا لاقف عضوملا ! ذه ف ملسو هلع اللا ىلص يبنلا تب ارلاقه لاح ن ع

 أ يلاهدي دق هدر ذح ىلعاي ل'ةوهيباح ىلا ص ىلا ؟تاعلان يل وقد هيامو ىلتيمأت اهنا لوسراب

 || خوش نم ةعاجو يمايمدلا طعما يع انهت تعمم دهسا ح تر ,اهلانيالاقىرتاك تمتد

 ١ نيصيتسع فرعروك ملا دغملاو م ددعةروهشم يراوح ودم ةلاهذح نورك ذيطايمدرغت 9

 هللالوسرتي رف يفتك يف صرب :ء يت ررظ قم“ اوباحيتلا لاقو* سو هيلعهلل ا ىلص ينلا
 1 تبيتناف يف كك لع هدير ىل لحام ىرت الا هللا لو سراب ت تلقت مانملايف ملسو هيلع ها 5

 املع ين داتعت ىلا تن 329 :5 ييقا دو نيد هلاديع مسيشلا لاقو * ىنع صربلا بهذدقو

 لعو هيردص ىلع ةتلمجو يفطدملا فرش يفاخشلا بابك ثذحاو ىتفح اة, وتلا موي ناك ا
 دحالاقو*ايقاتسم تنك ا.دعب نوما ينابعجو لا ازف لاق هناا لوسراي كلب تيست د تلقو تاقو يفتك |

 ا
ٍ 



 3 الح 6 ل

 هئالص يباب تقحتساف هب هير ةرطقلا ٠ نهتفقت ىلا ىنتذخاهناشمرر مكاني لأ نيطلاصلا ١

 * سو ديلع هلا ىلص يبنلاةكربب نا ةمررهش تع“ 'وىنعهلل !اهعاقاف ىلا هيلأ توك وسو هيلع :

 تسبب يف كلما ديع نيبد#ع يدل اوباصايرقلا كاملا ديع نبدهت نب دم هللا ديعوب !لاقو :

 تقاضو هده سني ودجوب أضويد عيطتسيال سشارفللا هز دام ءرهشا ةنالث ديمأ دضر٠ سدقللا

 !| يتلا ل لاقفهلأ ميلا كشف املا ينو هيلعهللا ىلص يبنلا ارق سلف دل قبيل نا ىلا لاخلا هب ْ

 1 قي املاقد ةرحالاو ايدلا يقداماعلاو ةيئاءلاوو ملا كلل اسال ميالالق ملسو هياعللا ىلص

 يف هو دجوف مهتداع للعهنو دوعي :هيامعما لخ دو ضرع هبصيف ن و ةاداعم قاعم هيتناف مودلا 1

 1 سادأأى ارق ىصقالا رسل اًةرايزل فرشال اكلملا ناطل لاروبع قفت او مربح اف هول اآفةياع

 "أ هداوع ءالؤع ناواعي رع ان الق ناريشاف ءال رهام ل اسف يدلاو لزتم ىلا نيج راحو نيلخاد

 أ ىلاملا نمريسو» دنع نم جرخو ةصقلاهريح اف هرعأ نم سمعتها مت ه دجو فة دار علل هيلا لح دف

 أ لاقزاريشب ةيفوصلا خور شدحا ءاذملا سرانل قفتاو*ةليوط ةدءادلاوحا يف ةء سهباتدجوا م |
 | الو جارس نهدالو باطحال ءي ؛ي دنع نكي ودربلا ةدي د تةراع «ةليل يدراوم ىلداو سراف ١
 مف,وتلا يقسو هيلع ىلص هللا لوسر تي رف تا هدادج كال ذب يرسل اة ةعاف لوك 3م

 نالكملا بهذاف تدصا اذالاقم تيكو تكلا !اح نمهللا لوسراي تاقشكللا ا« ىللاقو يلع ٠

| 
ٍ 

 لات اهرد زيرشعىل عفدام !و هيلع دنا ىلحهها لوسو كل ل !اقدل لقو هتدرع الاجر ىع“و ىسوجنلا ا

 ىلا تدعف لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرب لتنال ناطيشلاو بي رغم! !ذهتلقو تهبشاف ||
 | نمبيصا اامدللا بهذاو نوابتتالىلل او اسو هيلا لصد لوسد ميلدوأءدمونلا ا

 : نات ل ساو ينقرعامو محعيشاي ىللاق م "م يش فرط يفودر ادبا ىلع مئاق لجر !اذافهيلا ا

 ٠ هنلالوسركلل لاقو عل تاق ةجاح تال معيش تاب لاق تينلم ع لجرلا يبق تسلا + تلقو لوقا ا

 ٍ !مذحافامعرد ترورشع كلا ذحلاةو هكى رلمتففامهر و نير تع ىل عفدا لو هيلعهشا ىلص |
 تيأي لاقد ينترع فدكو كالذ تنا تلك نيا نم تئج م تلع دقداءا ا لجرلا اهيا تلقو
 أ هطعات ةتفصو دتلاح نم لجرذادغلاب ك ءاجاذ ايل لاقو تيكو تيك هتفص نءاللجر ةحرابلا
 ١" الم اتم فقوه لاقل سو هيله ىلصدقا لور ك اذ تلقف ةمالعلاب كتدرعفاهر دنيرشع
 | ىو تعب راهتتيب نم لاف هتجوزو هدباو هتحا تءاجو ساه هتلمحخ كلزنم ىلا ياا لاق
 ا هللاق» :هلاح هيلا اكشف مانملا يف ملسو يلعن ىلص هل لوسر لجرك رو مه ااسأ ظ
 |( ةماللع يأب هلل لآ لو راي لاقن كرم ءاهب حلا تامكيلا مهديل هل لقو ىسو نبى سيع ىلا بهذا ٍ

 | كناك«ىلا عج دا ' تاقف يناثجو تلزاه ضرال ان نموشن ىلع تنك ءاحط.لا ىلع يختي ًاردلل !ةلاق



2 

 لاقوىرخا ةئامعب راو هنيداهب يضقيل راني دةئاعب رأ هيلا عفدق تقدص لاقف هفرعوهيلا ءاجخ |
 نب زيزعلا ديع رب دحاولا فبع لضةلاوب ا لاقو# "يملا مج .راف ينف اذاق كلام س اراذهلمجا

 ةقئاضيف نحنو ديعلا برقو ءيشالب أنيقب ناىلا ةرم يبا قاض !ثيللانيدسانيتراخلا |
 بايلا اذا ليللا نمناتعاس تضءايفةليل ًاوساب انتي وهسبلن «ءيشالاموديعلاةليلانيلعتناف أ
 !| اونذ اتساف بايلا يلع لاجرلاو ومما! !ذاوب ايلا اهستنف ب ايلا ىلعمسرجتلاو ءاضوصلاو قرطي |
 || لسو هيعمل ىلص يبلا ةءاسلا هذه ارلاقعيلا لصريصم- يبا نب ألخ دف ملن ذلاف يللا ىلع

 ام ةليللا هذهيف هيلا لحاف رقنلانمةروص ىلعهدالواو يحيقلا نسحلااب انا يللاقف مونلايف |
 || يبا انج خاف ييمنيطايلا تذخاو ب ايتلاهذهت ذحا دقو ديعلا اذه هقفتي ومدالواودكي ||
 لافطالا بايعب اًودبا يللا مل لاقف نوطيخي نوطايللا دعقو رادلا لدا لكلاب ايث مطقي ْ

 ١ نيح ىلا يلا دنع ةعاذلاو ريممعيلبانيا سلجو نولمتي رابكلا ناف بياع دغ يف نوكتل

 | كايللا ضعب يف يدبملا نأك اني © موللفللا يولعلا ربح #9 فرصتا مٌثرسفلا ةالص
 !| قلطي و قبطملا ىلا قلطتي فكرا هرءاو هتطرش بحاص رضتساو اعزف هبتنا ذأ امتام |

 || هيلقييطيام هلهأ لاحاورلا وا امركم هدتع ةماقالا نيب هريخي نا هرعاو ينيسحلا يولعلا
 | هلها ىلا جورملا راخاف هريخم يلابلا نشلاك يولسلا ىتفلا هيلاجرحأ ىبطملاىلا ءاجالف |

 نينم ملا ريمآ اعد ام عت لهكنع جرف يذلاب دل لاق بكر يل ءاجام ف هيل سعأ امدل لسو
 || يف لسو هيلع هللا ىلص ها لوسب تيأرف امئادةليللا تنك هقلاو يأ لاق كقالطأىلا

 قباساياهدعب لقو نيتمكر لصف لاقهتالوسراي سلق كو.للخ ينب يايللاقوماملا
 لعجاو دمت ل !ىلعودم ىلع لص توملا دعب ماظعلا يماكأب و توصلا مءاساي و توفلا

 نيحارلا ميرا ايبويغلامالعتناو ردقاالو ردقتو لءاالو لعن كنااجرغع واجرف يرعأ نمي
 ثيدحلا هتثدحويدبلا ىلا تدعالف لاف ينترعد ىتح اهرركأ تلمج دقل هئاوف لاق
 يل لوقي يم أر لعاٌمتاق ديدح دوسبايجتز يمادميف تيأ ارفائان تنك يل اهلئاو قدص لاق

 قح مونلا ىلا دوعلا ىلعهللاو ترسج اموت ييتنا ف كتلتقالاوينيسحلا يولعلا انالف قلطا
 اعزف هبتنا ذا اًئان ةليلهثا ىطدقعملا ناك آخري 6 لابجلا روصتم ربخ إي هقالطاب ينعتج
 لاق سوبح تن! ذم هل لاقفرضح اف لاجلا روصد# فرعي الجر سما! نم يل اورضح !لاقو
 0 لمعا ىل#ج يل 2م اك ل صوملا لها نءلجر انا لاقك ريخ نع يبق دصاف لاقنيدس ثالث ذم

 نم تجر ببستا جرخا تلقف لصوملاب يلعب سكلا قاضف يتلئاعط هئاركب دوعاو هيلع
 دي ربلا بح اص تك و وذخاف قي رطلا نوعطنتي موقب اورفظدقددجلا نمةعامج !ذاف لصوملا

 آ
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 ا فقل د
 هناكميفوذخاوهوقلطافهوقاطي نا ىلعالاممهنمدحاو ماطعاف ةرشعاوءأكو مددعب ديربلا

 تيب و'مهيضعب قلطاو م مضعب تاف م معم يف وبحوأ باق لجو رع هّللاب مهتل آسف يل جاوذخاو
 لكي ارانيد نيثالث يناطعاو لا اهعفدم راديو ةئامسمح يل اورضحا دقعملا لاقف يدعو
 مونلا فيسلسو هيلع هلا ىلص ىلا تي ار لاقدانيلعلبقامتديلا انلاج رما اولدجا لاقو رهش
 هيلا 0 هيأ لالا اروصمع جرحاف ةعاسلا هجو دهأاي لاقو ةعاسلا

 رخ لها نم لجر يدايرلا ناسحابا عدوا 6 يدايرلا يراسح يب ا ريخ 9ع |
 ع ف هدلاو توي ريح هياع درو جملا ىلع مزع ناكو مرد فال ةرشع اهيف ةردب ا

 ىلع كراكو س.الاب هعدوا يتلا ةرديلا هتم بلطي ناسس يلا ىلا ءاجخل جلا نمهمرع |
 ْ هل لأ قف نوم أملا هيلاهجوفاريمتم يقوفاهيق فرصتو هنويد ام ىختف ةريخك نييد ناس يأ ا

1 

 ا
| 

 | هللا لوسر يثكرتام كحيو لاقو اديدح ءاكن ىف نسق هل حرشف كاتمق لجيش
 || يدايزلا تاسحاباتغا لاقعليللا لوا يف يناتا كبسب ماناةليللا سو هيلع لنا ىلص
 ٍ لاقف يئاتاف تغو كيانو كع#“ تباو كنع لاؤسلا تدمتعاف كفرعا ى تهبتاق

 ىلع ترساهتاه تراسحاباتغاكالي ولاقفيفاتاف تف مت اهعزخم تبيتنافىلوالا هتلاقكا
 | لاقوممرد فال اةر ع يئاطعاف كباط يف سانلا تغنب هب دقو تقولك كالذذ نمي هاسان اومونلا
 ١ كرا د رمعو ك رم احاصاو هذهبعست ا لاقف فى رحافال 05 2ءقاطعأ ممفاسار عوده دمعأ

 "يملا دمف بكوملا مري لراك اذان نوجوزو كتائب زيج لاقو مرد فا1نيث الث فاطعامم
 | تجرخاو ثيبلا هعاش دافيئاسا ركل ذاق يرادىلا تعج رق كيلا نسح او الياج المعدل ويقال

 ام سمالا لوايف ين -ةدصول لاقو ىكبربملا هتربحاف قردب هذه سبل لاقفاهذخ تلقوةردب |

 نوم أ لارادم لا بكر وملا موي تركب وهدم لح يف تناهنم سيل ام ىلاميف لحدا ال هقناوو كتبلاط
 كه ةئيدملا ء ا ه5 ىلع كدهعأ ذهل اةود الصم تحن نما دهع جرخ | يفاندعساق ا

 كا مدتهللا قتافرمش لك يتاذكواذك كيلعتي رجأ دقو مالسلاة ني دم نم يف رغلا بناجلا

 1 6 ردح زيزعلا دهع يلو عمابط ايام نبأ في رشلاريخ ب لو هيلعمللا لص هللا لوسرةياتع ||

 نيافي رشلا ىلعدجوف رصمهلا اعنمهلاوما ةيقب جرت ناد ديع يلوا هللاب زيزعلا ناركذ ا
 ى رف ةليألاك |ل7تابفدب لكوو ريم دس“ هلاةتعاب رماو هلا طفتافراعيد_ىالآ اةنادانايطايط

 لاقف هلأ لوسراي من لاقفزيزعلا دهعىلو كيلع ل كوم] لاف هماديف لسو هيلع هلا ىلص يبنلا
 لاق يفا.وهللا لوسراي تلقق لاقاهب ثدع جرفي هلا نع بجحت ال يتلا سهلا نعتنا نيافدل



 ْ سانلأ مه لاقَنِي .رَلَأكامتهلوقو نوما غدرا ٍرشِبَو ىلاعت هلوق ||

 ١ رنروللا ادَو هلوقوح ري دير ا 3ةىلآ هي در ىَداَتْذِإ ب و هلوقد ميظملا هلوق ىلا

 / للوالا ةيب هل ) باّدملا < هوس هاوق ىلاثو أ دس هلوقو نونمارملا يجنن هلوذىلا

 ( نماملا ةروس يف ةالال ءايبنالا يف ةعارااو ءانلا يف ةتلاتلاو ةرقبلا يف ةيناثلاو

 ا مهفرعأ ال موق "يلع لذ د بأبلا* يلع حتمو تحرص الفك الذ تظفح دقو تبيتناف_ لاق

 | كتوكشام هللاوال تلقف ك دج ىلا ينتركت يل لاقت هاب زيزعلا دهع يلو ىلا يباوصمويفو خاف
 ا برضو يقاوبلا دئارج ىعدتسا علمود اعشا لم هللا لوسر كالذ ىل لاق دق ىلب لاقف

 ! ىلوبس قل َقلاحاو ىلاح ىلع ىلةنوعمهلام_ةرم ىرخا راتيد فلاب ىلرماوهتوع قلغو عسا 9
 دادغب ناك ىسيع نب يلعريزولا م.راطملا ريخ ا +تاياالا سما ةكرب تقرعف |
 ىلع لبقأو هتيب مزلو نيددهبكتراد رتسلاو ةنامالاب رهعشا دق خركلا لها نم راطع ل ا
 ك١ لوسر تيأرف لاق مانو اعدو هتواع ىلع ىلع ةعمجلا ةليأ ناك الف ةالصلاو ءاعدلا |

1 

 ل
ِ 

 ا

 ْ كلل مهدي نا هتر ١" دقق ى دبع كر ”يلع ددعقأ لوقي وهو ىءانم يف ملسو هيلع لذا ىلص

 || تعتقريزولا ىلا تثف راتيد ةئاقس <يلع ناكوكالاوحا اهب حلصاو اهذفغ رانيو ةئامعب را |
 ا( يف ريزولا لاقف رمح ! هترحاف ىنفرعي تماكو هيحاص يعفاشلا جرخت هيلع لوحدلا نع

 || ناكاف عج برو كنتاكي نكت كعين أو كلع ىبلأس دقو نآلا ىلا رعسلا ن ا
 أ راسلا نال ناللف تئاقف كما لف سبعا يل يلع نسل !يل ىلا تلح دن يفاعد نأ 0

 نإ تم ا١٠ هلام يايا كدصتق يكءا زج هلي نسحا اذهاي لاق من تلقخركلا ل زها نملاق

 ١ نالف نب نالفطعا لاقو يماني ةرابلا يف« .اج و هيلعهّملا ىلس هل لوسرنافةحراباذعم |
 | يف ةرالايئاتالسو هيلع اىلص هلال وسر نأ تاقدن اتاهب ملهي رانيد ةئامعب راراطملا ||
 هلل ىلص هلا لو و ةيانعم ذه نك كت ناوجررا لاقو وسيع نب ىلع بف تيكو تيك ىللاقويبانم ْ

 لوسر رمال الاتتمارانيد ةئاعب راذخ لاقفانيعابب اواخر انيدفلااوتاهلاق مت سو هيلع !

 ءاطع ىلع دادزا نا بحاامري زول اهيا تلقف كلاين« ةبهراني د ةئاتسو ملسو هيلع هلفا ىلص هللا ا

 اذه لاقو ىسعنب ىلع ىكبف ها دءايفال هيف ةكربلارجرا يفافاثيش مل مديل هش لص هئالوسر أ
 اه يناكو تقوي د ضعباهنم تيضقفرادي دةئا عب رالا تذخاف لاق كلل ادبامذ>.نيقيلا

 حلصتىلاحو دي زي ىلام لازاموينيدةيقب تيضقفرانيد فلا يدالا لوحلا <يلعلاحاف قب |



 سيب اكسب
 ال6 يناارخلا عم يواعلا بحي نبرهاطربخ# *لسو هيلع هللا لص هنا لوسر ةيادعب كللذو
 هضرتعافاعيش ىبحي نب ىهاطلا ىطعا ةنيدملا لخدا ذاف ةنس لك يف جحنييناسرأعا ضعب ناك"
 ليس يفاسارخملاهل عف دي فمثلا هركياف هفرصي اذهناف كالام عيضت لاقو ةنيدملا لها نمل جر
 هرب مواشيش عاطل عفديملو مقدام عفدةديدملا لخدو يناثلا ماعلا يف ءاجا لفاثيد ةئسلا كلت |

 لوقي وهو مأدملا يف لسو هيلعمنا ىلص ىبنلاتي أرق تلانل ماعلا يف جعل تزهستتف يفاسا رأس! ىلاق
 أمي هدصقاو لمثتال هبهريت تكامهنع تعطقوهي داعا لوق مي نب هال يف تابق كحيو

 رائد ةئاتس ابيفةرص تذحاو كلذ تي ونواعرف تبيتاف لاق تعطعس امهتعهمطقتالو هتاف |'
 نالقاي لاقي ارازف لفاح هسلجو هيلع تاخ وو ىب<ينب ىهاط رادب تأأدب ةئيدملا تلخدالف ١

 تعطقو هلئاودعل وق"يف تلبقو تثج تنكأم سو هيلع هللا لص هللا لوسرانيلا كثعيبملوأ |
 دمو راتيدةئاجسينيطعت نا كرماوكماتم يف لسو هيلع هذا ىلصهلثأ لوسر كمال ىتح كت واع ْ
 نا لاقكلذب كلعاف ةصقلا تناك ا ذكع تلقودعم تاهذام شهدلانم ىنلخادف“ىلاءدي |

 كللوخ د ينغلب هيفانلا ماعلا تراك الف ىلاحيف 'رثا كللذ تعطقااد والا ةنسلا يف كرحش يعم

 ال يل لوقي وهو يعانم يف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر سمالا يب قاضوكجورخو |
 امكنع مطقي الو كتافام كيلا ل١ ناهترءاوك يف هتيتاعويئاسارما انالفتيا اردقلف متغت |

 تجرحاف يئاسارملا لاق كب ءاجمانملاناتلعكاتي أر الفدتركشو هللات د اف عاطتسا |

 * هيمودعلا كل ذلوق يلوبق نمل حيف يناجي نا هنل ًاسوهينيعوءدي تلبقوهلاهتمدو ةرصلا |

 »6 ثلاثلا لصفلا 96
 شطملاو عوقلل لسو هيلع هللا ىلص يبنلاب تاغتسا نم ركذ يف

 هللا ىلص ىبنلاةنيدمم تقلا يسياقلا ينسملا نمحرلادبعنيمالسلاديعدمصوب'فيرشلا لاق |
 تعج يدجاي تلق غنيتمكر تعكف هوه دنع تي أفاريف مطتسا ماي اةثالث لسوديلع |
 هعم تي رف تهيتناف ينظقوي لجرب اذاومئانانا انيبف تفف ينيعينتيلذ ٌمكت ورث كيلعىنتاو |

 ترا لاقف ذهنيا نمدل تلقف لكي ل لاقف يوافاو ملون عمو دب رث هيفوبشخ نماحدق |
 تي أرق تدب هتلمع ءيشب ىلث مويلا ناك الف مامطلا اذهنودقت مايا ةثالث مل يراغص |

 همضطاف مامطلا | ذه "يلع ىنت كتاوخاادحا نا لوقيوهو مادملا يف لسو هيلعهننا ىلص هللا لوسر
 فلخ ملسو هيلع هللا ىلع يبتلا ةنيدمب تنك ينامال ا يباني دمتهللا دبعوب |خيشلا لاقو همم
 يبنلا ىلا ءاج هيتتاف روك ذملا بارحلا تنلخامئان يعساقلا رثكم في رشلا ناكو ةمكاف بارع



 يوبتلا خب رشلا مداخب اوص نيدلا سعشمل لاقفايستمانيلا دعو هيلع فاسو هيلع هلا ىلص
 تتفتساف ابتع هيأ يفردم اخ تيب تيتاق : ىتيب نم تجرفت ةقافيب تناك لاقف تمت, مق

 ا حدق يفاطن أدقو ملسو هيلعهلنا ىلص يبنلا تي ارفف معئاجيفا تلقومل سو هيلع هنأ لص يباب ا

 ا خميشلا لاقو# يق نمءان دهاشو هفك يف هيف نم نبللا ىمبفوه ا ذهو تي وروح تب رشق نيل
 ملسو هيلع هلل | لص يبنلا ةئي دم ىلا تاخدف رقنلاة دعاق ىلع شما تنكيسينتلا رداقلادبع حلاصلا د

 بلا نم ماعطلاهيلعتيهتشاو عرجلا نم يررض هل توكشو ملسو هيلعمتلا لص هيلع تلسو
 مودلات , «ينظقوي صختل ١ ذافاريف تغواهيف تيلصف ةضورال ةراي زلادعب تم دقورلاو مللاو
 || نماقايطاو ةاشاهيلعودي رث ةدنج يلام دقداقلحواقلخ الي جاب اش ناك هعم تيضمو تهبتناف
 ٍْ يل المو تلكاف قبدلا_ قي وس ص ارقازبخهنل ج نماري دك ازيخو هريغوينادهصلا رعلا عاونا

 ا مانملا يف ملسوهيلعدنلا ىلع ىلا تب ارك ىصتلاه !ة اص دعي اان تك لاقو اوتو ازيخ وام ىلارح

 ا أذه تيب شا كنا كاع ل لاقو ةضورلاب كن اكم ينهرعو كل اءيفأ دواذهكلل لعفان اير ماو

 | تفعضف ءيشىل فتن وسو هيلع ىلص ىبلا ةعبدج ت تنك نيحلاصلادحالاقو#* هتدراو

 أ( ةيسربشا ةسخ يلرصع لها نمل حران نيرحآلا ونيلوالاديساي تلقوةرجملا ىلا تيئاف
 !| ينج جي وا ينعبشي نم يلرخسا ناءهللا لوسراي كل اساو ها ل أسا تلقف تفعض دقو كراوج

 ملكتي فقوف ةرحملا ىلالخددق لجرباذف رحدملا دنع تسلجو تاوعدب ةرحطلا دنع توعد

 نمل جرشت هعبصص تءةفق ىل لاقو ي دي ىلع ضيقو يلا ءاج خو ادجاي هادجاي لوقي ومالك ا

 ١> امنصااموقايل لاقت دبعو ةب راجوةب و همّةمل راعا ذاق هنم جرخو عم لا ىلا ادغو لي ريج باي

 | يلغاشوةلم تعدصو تدعو ةي راجلا تماقورانلا دقواو بلعملا مهو دبعلا ماقف هشيعاكفيضل |
 | ةلملا ىلع يصف نعم ابيفدكعب ةي راجلا تتاونيفصنب اهم قف للاب ةي راك تتاىتح تيدحلاب
 أ| م تلكاف لكىل لاقف تردصف اليلقائيش تلكاف لكي ل اقوا ديجا به. دف يناديصرقنتناو |

 ] يناثلا فصلا ذ-خاف ائيشدي زاالو ةطدحابيف لكس 1 رهشا ىليديساي تلقف لكىللاق
 تاقف كعحاام ىللاقتو دورملا يق هعضوفرت نمنوعاصو دوزكىلاو ةلملا نع - ىنم لضفا«مضو

 هيلع زعبي هئأق يدجمىلا وكشت دعت ال كيلع هلثاب يل لاقو لجللا رمسأ يواولا يس نالف

 | هذخ مالخال لاقو كاجرخي نشا هلا ببسي ىتح كقزر كيت اي تمجامىتهةعاسلا نمو كلذ
 لاقت تاصودق عجرأ هل .تلقف عيقبلا ىلام داعلا مماتو دفق يدج ٌةرج ىلا هلصواو

 مسوهيل عقلا ىلص يبتلا لعب د 2 اكةر أ توا جح كقرأفأ اردق !اهدحالا هللاو يديساي

 ةعب را يئاطعا يذلا نملك تنكُف عجرو ينعدوو ةرجحل ىلا ين ءاصواف كاذب ى ديس ||
١ 



 | ىحماشيلاناتمجاك كلذك لزا ل ممامطب ينائادق مالقلاباذاف ٠ كلذ دعب تعج مايأ

 ا لاقو * موديلا ص دم ان ديس ةكربب كلل ذو عيني ىلامهعمتج .رخ ةءامج يل هللا بمس
 انتباصاف ءارقفلا نمةتالث يعمو سوقا لس يبا ةيدج دك دس تيارا قا وبا |
 دادما ةثالث انينكي و* *يشانل سب هللا لوسراي تاقف سو هيلع هللا ىلص يبتلا ىلا تئجةقاف |
 نب ركب وبا مامالا لاق»# بيطلارقل نم دادما ةثالث يل مفدف لج يفاقاتف ناك يشيع ا نع
 رث اوةلاح ىلع اكومل 2و هيلعهلا ىلص هلا لوسر مرح يف خيشلاوب اويئاريطلاو ان! تنك يرقملا
 تكلقف ميل هللا ىلص يبا ديف ترشح ءاشعلا تقو ناك الف مويلا كل ذانلصاوو عوج !انيف

 لاق توملاوا قزرلا نوكي نااماف ساج جا مساقلاوب ايل لاقف تن -فرصتاو عوملا عوجلا هللا لوسراي |
 هل انهقفف قدف يولع بابلاب رسضخ «يشيف رظني سل اجيفاربطلاو خيشلاوباوانا تت ةركي وبا |
 هذه ًأييقابلا ناانتظوانلك اواتسلجفريثك ءيشديف ليبنزا مدح او لك منام الغهعماذاف |
 تالردد لا رك ١ موقاي يولعلا لاق ماعطلا نءانغرفالف يقابل انددعكرتوىلوف مالغلا |

 لا ءيشب لمح أ نأ يرعاك مادل لايف !سوهياعمقنا ىلد ها لوسرتي ايقاف سو هيلع هنا ىلص /

 والا تحدق ةقافيبو ملو هيلع هللا ىلصيبنلاةنيدم تلخدءالجلا نب !لاقو |
 يديو تبهيتن أودفصن تلك امافيغر يئاطعافإوهيلعهنا ىلص يبنلاتي ّ ارف تيوهغف كلفيض |

 ةقافب اناو سو هيلعهثنا ىلص هللا لوسر ة ةنيدمتلخد عطقال ار يخلاوب ١لاقو+رخ لا فصتلا

 ركبميلا ىلعو لسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع تلسوربقلا ىلا تمدقتفاق اوذ تقام ماي ةسمح تفاف
 | هللا ىلع يبلاماملا فيس تي ًارف ريدملا فاخ تفو تيفو هنثا لوسراي كفيضانأتلةورمتو |

 ( دق ةلاقو" لديكور ديدين بلاط يلا نب يلعو هلامث نعرم عودتي نعركب وباو سو هيلع ا
 "ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص عف ذدف هينيعنيب تايقو هيلا تمقف لاق سو هيلع هللا ىل لص هللا لوسرءاج

 وهو يقوصلا ةعرزيبانب الأقو * فيغر فصني دي يفاذاقتس ممتنأو غصن تلك أف اقيغر

 | ةقاماعتب اصاقت كما فيفخ نب هللا دبع يلا عمو يلا عمتر ةاس دم نيد نيد ادبعوبا
 يجاتكق غلابل نود تنك نيو ا انتب وملسوهياء هللا ىلص لوسرلا ةديدمااخ دف ةديدت |

 ا ل ةليلا ١ كقيشانا هللا لوسراي لاقو ةريظملا ىلا باف مئاجانا لوقاو ةعفوريغيجأ ىلا
 لاق دع لاس أمشد ب وةعاس كي ناكوهسأ ان عف قر ةءاس دلعي ناك الفةيقارملا ٍٍلع

 ١ مارد اذكايف اذافمدي متفو مارد يدييف عضوف مل سو هيلعها ىلص هلا لوسرو تي 0

 ١ فته يفوصلا د نبدمح ل اقو + مم قف انكصنزاريشملاادعجر نا ياا هيفا كراب و

 تف | تلف لسوهيلعمشأ ىلص ىلا ىلا تئج تتئحو و ةديدملاتلخدف يدلج مناف روش أذ ةالتةيدابلا |



 ا | اناورعن تلف تثج دمحااب يل لاقت مونلا يف سو هيلعمملا ىلص همي رف ت2 هيبحاص ىلعو هيلع

 || تقو ىألم يش تيبتناف مارد احلف امهنف كين سمعا لام كتفايغ يقاناو مئاج
 || نيطاملادحا لاقو# ةيدابلا تلخدو تقوال ت تقوتلك اواجذرلافديرا وح زبخ يل تي رتش

 : لاق ملسو هيله !ىلص يبنلا ربقف "فعول اهباصاهبأ ليس لمونا ةجدج أ ا

 إ! نملجر هاتأع ملسوهيلععتلا ىلص يب لا ةروخ نهبرقأاب سلجو حئاج يف حئاجيفا هللا لوسرااب ا

 ا هيلا تمدقق هعيب ىلا دعم ىغع ايمي دع ل دحأ ان لاق ىلا لاقد هل لاقه فارش كايا

 1 ددز اولك هل لاةهفارصنال ادا راو عيش ىقحل اهلكدلل راو جدو مل هيلو دير ةابيفةلفج ا

 ٠ زوافل نا عطقي و ةديعلا داليلا ىءىتأي يل دحاولاي ءلاىساايدل لاق فارسال اداراالم لك اف
 هللا ىلع مياقما!يبن !لاذدقرايز ىلا أي و راخيلا ىديو ناطوالاو لدالا كرتب ورافقلاو |

 1| اميءوا اضرلاواةرثغملاو اة ملا تيلطول ين-ااي زيحةرسك همم باطي نا هد نوكتو ملسو هيلع ||
 يعرقملا سيفت نب د1 سايعلاوب لنيل وعيش لسعر كيب ودا اذه ةكربب هتلدل تبلط |

 1 يعجوتو زاحألا نءيعوجر دعب ر رس :ماملا يملسو هيلعتللا ىلص يب بلاي أ اريمدوتلاريرسفلا |
 "أ هيرضدتع نآرقلا ةءارق نمراكأ تك يلا كلذو سارملااب:اي انتشح وأ لاقت برغملا ىلا |

 لاقو+ةمحح ىلايللاقذ ذاةساأاي هربق دنعة تح نم ت ًارقك دل تلق يجايلا لاق ةئي دملاب

 | ينصكرف افيعض تم تعجدتلا سلوسراي تلقفربقلا ىلا تكف مايا ةتالت ةديدملاب تعج
 | انعمو ارقو رب زيخ كيلا تمدقم اهراد ىلااهعم تمت*مزعا تلاقع اهيلا تمتئابلجرب ةي راج |

 لاقو *انيلاوتنأف تعج ىتءو سو هيلع هللا لص يدجا ذهب يفرءادقف سايعلاايااي لك تلاقو
 : ملسو هيلعدما ىلص لوسرلا ةني د: ةلأك د نم ةرشع* ارقد ةعاج انكي اكل يلعن ميظعلا ديع

 ٠ نيا ةفايض ىلا كتدارض يف نحن هدوزانامالام هلا لو مرايالق لسو هيلعهنا ىلص يبنلانعدوالذ

 ١' ةتالث دجوادباححتأ ضعب نمريتفاذاف ىرقلا يدأو ىلاا غلب الن مالاسلا هيلع للا ميهاوبا
 1 * لسو هيلعهقنا | ىلص يبنلا ةكربب م السلا هيلءليلحلا ىلا اناصونا ىلا كال طب ا فتناهةي رص هريناند
 ةقئاض ينتقد لسو هيلع هنن ىلص يبالا ةني دج تنك قدنالا دمت ني ىمو٠نارمح وبا لاقو
 | ةالصر فسم انأو تيفغاف كعدايضو هلا ةفايض يفاناهلن ا لوسراي ييبحاي تلقو ربقلا ىلا تئجغ

 ١ هللا لحب يلا ىلع إس! تمقف ةرهتلا نماوجر خل دقرفل ةثالثو تجرفنا دقةرجتتلاب اذافرصعلا

 أ قرنيو جاجا لع ملسي ملسود يلع هللا ىلص يدنا ناف سلجا ينجي ناكي ذلا يل لاقف سو هيلع
 | تددمو جاجتساا ىلع اسوي سو هيلع هنا ىلص يبنلا ءاجغ مهتمانأ تلقت نيعطقنملا ىطدازلا

 : نم يثكرحا اناو تببتناف يف يناهلمج ة ةصيبخ هبشي دب يف يئاطعافمدي تلبقو هيلا يادي



 ددع نمنيئاج ىرقلا يداربانك د ميلا نب ؛نوساي لاقو# لسوء. عهننا ىلص ىبل ا

 هللا ىلع يبنلا دنع 6-5 دج رجس يك تاقف مولا ينكر داريقن يللاقد سو ه ا
 ةثالث اهيفاناكلا هلم ايقنلا اف كتفايض يف نحشو حايجن مت هلأ لوسراي ريقملالاقف سو هيلع

 '' لاق ال6 ايقسأل [سوهيلع هللا لصد, ةثاختسالا للي + ةبيطلاةءالعلا ني نميشومايا |
 : ناكو رادلا كلامنع حي دنسإ ةييت يف يأ نيأو قاتل ورانا صال اح ةيسي دوب ملا |:

 ا ىلااملصونا ىلا يتم دحي هئأي وأ نمايلويلر معسو ةراعم يف يتبك رن للا شيففتج هلع [يمعل

 ربقىلا لجر ءاش باطلا نب روع نامز يطل مادا باصأ لاقهنعهلأيضرر مش ناش |

 ْ هللا _لوسرداتاف! اديس و 0 اك ملاسو هيلعمللا لصوببتلا |

 كيلع هل لقو نوقسم مهن !هرخاومالا سلاةئرقافرسع تنأ لاقتماخملا يفماسو لعل ىلص ا

 ها هنع ترعع عمال ول | براي لاق خرمع ى <قهريخاف هنعمل ايضوردعل اجرا قًانسنكلا ا

 ربق اورظنا تلاقفةشك هئاعىلا اوكسم ادي دشاّطمش ةئيدملا لها طة لاق يب اتلا ءازولايلا نعو :
 اولعذف فقس ءايسلا نيب وهنيب نوكي ال يت ءامسلا ىلا ىوك نع اولمجلاف سو هيلع هللا لسيبلا ا
 | سايعلاوب !يرقملا هيقفلا لاقو# تنل نم تعفن ىتحيلب الا تدعم ه,سشملا تين ىتحارطماورطق |

 ا

 أ رهشيرصع ليلا ةداي زتفقوت ةثاعسونيسو تاللت ةمس نأك 5 اك ةعفرلا نب يلع ني دمحا

 | عياراا ةعما دليل تيفرعسلا ءالغنم هيف مام مب الذب ىلا جضق هت داع ن ع يرسم

 تاأأرقونيتعكر تيلصفاموهوم يرسم .تلاتلاةلل قفاوملا ةرخ الاى دامس نمنيرشعلاو

 أ( ينو ةروسلا رخأىلا قاف الأ يف انتايا رأس لانها اوقو باتكلا ةحتافب ىلوالايف |

 || تتهتساوةرولارخ ىلا ه عم َنِمِذَلأَو 8 29 الوسم لمص ىلاعت هلوقو ةحئافلاب ةيناتلا ||

 || هناو كتثاقتا معمدنا لوقي وهويل فتم افتاهتي رف تفولسو هيلع هلنا ىلص يبنلاب
 | ةسمخ مويلا كلذ يف ليدلا داز ماياةتالث دميف رصم ليت يفماياةتالت دعب ملاعلا نعجرفي

 رمع نا حيهعلا يف تيتو+ مسوهيلع هللا ىلص يبنلا ةكربب ةداي زلات رق! متاعيصا رشع ||
 ويبزلا ةياوريفو ىقسيفملسو هيلعهنبأ ىلص يبنلا ع هنوككس ابعلاب تسي ناك هنع هلفأ يبصر

 كين نم ناكل كيلا موقلا ل هجوتدقو هئاعد يف لاقهنع هلا غر سايعلا نا راكب نبا

 لاقو +ضرالا تبصخا ىتحلابملا لثم ءامسلات خراف ثيغلاانقساف لسوهيلعما لص
 ةعاج ألف مرام لقو ديدش شطع سانلا كرداف حل !بكر يفاذك قيتع فراعلا خيشلا
 هيلا عفشتو لجو نع هللا اعدومهنعل زقعاف يلع ني ملاس اهنا يبا عيشلا لابكذلا لهانم



 دي 6
 هللا ديعوب ١ يسلا لاقو#رعمجاب :بكرلا عوقح .رطملا مييلع هللا لسراف ملسو هيلعدتل ا ىلص يبن
 الهنا يل ركذ الجر مرحلابت يفاوف هللا تيب ىلا تتحتح ماللتلاحابصم يف رم ىلع 3
 ١ ةنئاطلا نم ةلطا لها نملجرراا!كالذ بيس كريس انا لاق اذ نعهتل ف ءاملا برشي

 آ ينباصاو شن مطعو ةدشو برك يف سانلاو تماق دقةمايقلا نأكتيأر م ةليا تع ةعيشتملا |!

 ,| ناقعو رمعو ركب ابا هيلع تدجوف ملسو هيلع هللا ىلع ىتلا ض ضوح تيتاد مظع شادع |
 ( هل يبو هيلع ىلال دال هنعهّللا يةرايلع تيتاف لاق س انلانوقس مهو مهنع هللا يضرايلءو '

 | ينع ههجوب ضرعأف هنع هلل يضر ركبايا تميتاد ينع ههجوي ضرعأد ينقل ايا يبيدقتو | ّ
 03 ينلاو ينع ضرعاف هتعمل يفر ناؤع تيتاد ينعههجوب ضر ,ءاف هفع هللا يب ةر رم تيئاف

 ا ميظع شا ادع يتب اص اهنا لوسراي تلقم هتيتاف سانلا دوذي رشملا يف فقاو سو هياعمقنا ىلص
 ْ ضخيت تاو كيقسي فيك سوهيلع هل ىلص هللا لوسر لاف ينع ضر عاف ينيقسيل ايلع تيتاف
 ١ اديااحدسب أظتالةبر كك يقساو بتو لسا منيل لاق ةد وت نم لام هللا لو سراي تاق يباصصا
 ١ دجا لف تظقيتساه اهتب رشماس كك يادار وديه ىلا لوودب ىلع تينوت هل

 ا ةلخلا ىلا يلهأ ىلا تيصق برشأال تكش نأو برشا تئش نأ كلذ ىلعتيقب واشطع [

 | ةمالعلا, نأشلا اذه يف لأ دقو * كلذ نع مجرو باجأ نم الا مهنع تأربتو
 ١ جرف نم رايخاب مالحالا ةيغب هايس اباعك ىلاعت هلا هجر يفاشلا ي 55 ىلع خيشلا

 | لوقاف ماللفلا حاب مم باص مكذي ملامهنع لقتا انا اهوماملايف قطسملا ايري هبرك |
 (| ةيج-اول رصمادصاق دادقي نه تجرخ لاق مهمفعب هب تدحامكالذن نموىلاعتهقادحر لاق أ

 رخو نكامالا ضعب يفاك الف ةريكذ ةاماق ياك: وةريغص تدب و هلة حوز ينتبعوابب يحل |

 م ءام يلعانك وسانلا يدياامميجاوذحافانرلءىي راعلا عاطق جرح ىشمد ىلع نولبقم |
 انه ءاقرلانم انل ريخ صالخلا يللي ريس ن الو هد.دبال توملا سانلل تاقفءايملا ضعب |[
 '( نع ايءاروصل يخا تدب يت“ يتلاة وصلا لل ااناو نيتايلو نيءويابرسفانصلعي واني هللا لعل |:

 أ ةلح لعانتقوثلاتلاع ويلا يف 2 اك الد رياك قلخ انم تادو برشالو لكااريغنماهلمح |
 أ ىارقلاة ءارقيف تذخاو كراوج يفاءااهل تلقواهايذب تكسماو مهتمة أرءا ىلا تت بارعا |

 !( هذهو اناىنكرت تلق ءاشتاميف لاق ناىلا هب فطلأت او هتداحا ترسو تيبلا بحاصيل قرف
 ( يتاكو لمنق كتاسحالو ًافاكم هيف نوكيامك طعاو قشعدملا يعمريس لو ةييصلاوة ارا 1

 | مايا ضعب يف ناك الفات افك دازلاو ءاملا نءانعم لمحو قشمدملاانامحو ةيصلاو5 ارخااسكو
 هنعل أسيا ةفرعمو قيدص هل نم لكو سانلا نوايقتسي اوجرخدقاولها !ذافىقشمد انفراش

 تصعب هيو
 ا حا



 اج دعب نسيج يحس يع سم يسوم

 ماطخيز خاف كاذانااههل تاقف ينع ل اسي ناسنابالا ترم شاق ةلفاقلا يف لصح !«مبغابامل

 نعينل أس تلاشلا مويلا يف ناكالف «يثنع ينل أسيالو ءيشنعدل ًأساال ةعنيفةثالث نيموي |
 ابيناطعاف ريناندلا نم اذكواذك تلقفريناندلان هدي رتام ذخ لاقفهربخ هتربخاةيفارعالا |
 نر كينكيكم لاجلا نمديرتاذا» لاقئاريدك ا داز لجرلا يندوزويارعالل اعمفدف ْ
 نء اذهن اكول تلقو تدعتراوالبلانمديرت نيايللافالذ لاقدالبلا نمدي رتنياوةقفنلا |
 اكن .فنلا ىن تاأءاقدصأ :

 دكا وه رمال اقدي ينتاماع ايف بيسلااف يلطلاب كيلا تطسفاف هبيسل للا نءيهمدتلمع |
 تاكا ةلفاقلا ريح ءاجامل لاق وهام تاقفّا كطاسبا نوكينادعم يجي كيخارعأ نم ||
 بي ركود ١قيدص ىلع مث والا«باهذباما ةهظع ةييصم هيلع تدروال ا دحأ ى ودم دب قياماهب ١

 كدع ل ا سانا عمت جرخ اوه دصقم هغاياعدت اش ص او هنعأ انيرابنالا قرزالا نبات

 لعدم ردقا+ اديدش ءاكب تيكيف دهتوب لاق دي رتام رظناف نآلا ىلا ينمتسي ةرامتاك |
 ( اع لجرلاتل مو يرءاث مك اوهتذداوهثم هثبلطف رصم يغلي ؛امتران مت ةدمدباطح أ

 به ريظا هتريخأو يحب دلعمشوس اورصم تغلب تٍفوباصلا نياب فرعي هنأي رك ذفهب فرعي ١

 ١ لجرلا لاح دجوف قشمدىلأ درو يحان ام ينوباصلا نبأ بتاكي راص#متا ديدع ءاكب عبو آ

 ىلاريسملا ىلع مزعألا ةيفقوماسلا كوام لواوهو كب لرهطريمالا_ ثث أثالذ نمو* يعم ل اعئامأا

 ا ل م

 هدئع انقاوىخ اىلاقيدص هناكلشاجلو ةريبك ةمعن لعل دت هانسحار اداناخ دا ىت-ىتلحار

 ينيطعت نا يا كبتاككهل تاقف يددقلعدق ناكل يدقنتب مهن
 تععمامهلثاو_فاقفرم 2 رقملا ب تاكيرابالا قرزال نب بوقعي وبأت لق كوخ نمولاق

 أ ام_:راوهلاقي دص كتنبط يف اذهاي تلقف ميظعرا "لعد روف هفرعأ الو طق لجرلا أ ذه ساب

 حالصاو مهنم عطقنملا قلت ىلا جو رخل سانلا ات لامالوقيدصالاهبيلن يا نافانالا
 دمجابا كردأ لوقي دن اكو سو هيل هللا ىلص ينلا تي ًارليللا يف ناك الفان امزعاملو و ملاوحا

 للعمل ًافاكمريك مقوهلابلص قم ناكو قشمدب هل تناك ةعيضل بهوفهتقل ن هكفلجس ادق

 ى رن ةهظشع ةدش ىرقلا لهل لص ىرقلا نوبيتني شيلا راصفريبك شاج عم نأكل صوملا

 قفرت الغ داليلايف هللا كككح لاقو هنع ضرعاف هيلع مسفماخملا يف لسو هيلع مقا ىلص يتلا

 شيلا يف يداني ل2را هريزوساواروع ذم ظقيت ساف لجو سعدت" ١ ل الج نم فاحت الو هقلخم

 ءارمالار ابك ض عب زاتجا لاق هضعب هب ث دحام كلذ نمو#*ا " دححأ دحا لاشي ال ناو لدعلاب
 ناكدلا اذه فرعا هقيفرل لاقفاملاج هنتفةريغصاتنب اهيفىأ ارف نأكدب هصاوخ نمهل قيفر عم

 بهذف تنبلا هذهب جوزتلا نم دبال هل لاقوهرماقيفرل ا ىلع“ صق هلزنم ىلا ىجتن !ام.تاهفرعف



 (| اهيلعفقوو هيلط بسحب ة كت هدثنم يشب هارميوهءابفا دحاو اصف الا جاتلا نمذخ رمذح الهلا | 1
 ١ *«نانتمالا فئاطلوناسحالا عاوناب ليلق لك يف هيلا لسرت ةيبصلا تراصراببماقاوافاقوا
 ٍْ يبلا تي أر ذ ملا يلرسي ناهلئاوعدا تاوس ثالث تنك لاق عضعب هب ث دحام كلذ نمو ا
 ةرددتي رغد جاام يعم سبل هنأ !هل ترك دف ةدلاك كلت يف هححا ايايفرع أي وهو لسو يلعن ىلص ١

 رفحاف كرادنم اذكو اذك عضومرظما ةشلانلاةرملا يي يلزاقنكاذكت ةشلاثةرم مك ذك ةيات |
 ا تعكر امنأك عرداذاف عض 'كثالذت رةئحا وادخل ت تيلصف لاق كيباوك دلاعرد د هيف ا

 ا كرادعبم جا لاتج ردو ةقاَت تيرختاف مردةئاعب رابارت 7 وابتجر خاد يديال !اهنع ٠

 ا ديع كدر رم تا كيعسملا لقي لوقي وهو سو هيلع هلا ىلص يبدلا تيب ارلاعالات م1

 أ يلاهعا تكجو تييتناف ىعأتولاوب او نينم وم اره ا ورم ءاممأ ةنالث ا: ددع كال نادل لقوزيزعلا

 تكيندوديرب ةقمر مم تيهذوماشلاىلا ب فصهذأ نادي رأي ىئاف ىلاعت هقفةكرب ىعاوضما ملتلقو ا

 1 لوحدلا ثمل نذاد هيلعتسذ اخس اوزيزعلا ديعنب رمعتدئاو قشدملا تيضأف ماشلا :

 نم قيبمل يل لاقواراتيد نوعي راابردةرص يل حرحاو لعدم ةصقلا هيلع تسدصقو هيلع تلخدم |

 هللاىلصدهللا لور ةلاسر ىلعذح ال شاوال تلقف هيكل أسأ اناو ىرتام ريغ يئاطع
 كلذ نءو *هانيع تعمدو بايلاىلا يعم ىو ينة:ةعاف تفرصناو هتع دوم اًئيص ملسو هيلع

 ةقفنالو .:رناخمر ربش ”يعلبقاو ادرج ةديدت# ةقاضا يل تاد> لاف يدقاولا هبت دحام (:

 ْ سيك يف تاسيرد لسرات مرد فلادتم ضرما ىل اقيدص ناك "يولع ىلا تيتكفىل ا

 | تدعبف مرد فلا ينم ضرقنسي يناقدصا ضع نه ةعفر ينتناىح اذه يوي نم ثيسمأ اه |
 أ( يضرقا يذلا يولملاو هتضرقا يذلا قي دما يناتايفاتلا مويلا نم تعبصأ اذه سدكتلاب هيلا |'
 ةقفنأل يدنع !ءوكرابملا رهشلا !ذهاناظا دقدنا لءا يواعلا يل لاقوس كاتيا اجرخاو |!
 ىلع كترث 1و كلاأهب تقعب.كتعقر* يعتد .روالف سكلا اذه ي يتلا تامييردلا هذه ريغ |:

 تيب سيكلا اذهب "يلا تحي مرد فلا هئم ضرقئسا ىتفلا اذه ىلا تبتكو ىسفت ا

 فرايلا تلثلا انم دحاو لكلاث الب! اههسقن نا ىلع ادقفتاه ةصقلا هيلع تسصقف كلذ نم |
 2 اناو ليلقلا الا هنم قيبجلو محام تقع اهان ستقام يدقاولا_لاقىلاعت هلا رسب |

 :| دلاخ نب ىب# لوسربانا اذا رعمسلا تقو اناف جرفلاب يفرشبي سو هيلعهللا ىلص يدل تي رف ارف
 ىلعاهب تللدبسا ةلاسح ىلع يمانم يفة>رايلا كتي أر يدقاواي لاقف هتك ينباطي كمربلا |:
 أ فلا نيثالثب يل رماو مركأ عب ايردا تل لاقفةسنلابهتريخاة كلاب اف غيفكنا |
 اهدرو ا ةياكلاه ذهو تلف يبلذا ىلع حيشلا لاق ءاضقلا ينالوو مشرد فلا نيرشعباطومرد ٍ



 د6 اع
 ا ا ا

 | ةفوكلاب ناك لاق دار ارهم نب ريها رب اهب ثدحامشثلل ذ نمو * هجولا اذه ريغ لعنامزلا ار ارمي

 بلطي ةيواعلا نمناسنا هانا اذا ناكو دل ءاعملا نس ناكو رفعجايأ ىنكي ضاق لجرانراوجيب
 بلاط يلانبا "له لعد ذخا ام_بتك ؟هنال ذل لاقالاوهذخا هنت هعمناكن اف همنجال هدنعأم

 !أ هيف دجو ناف هرتقد ي رظاي ناكو هيب يف ساجو رقتفا حتانامز كال ذك شاف دعها يضر ا

 رظني هرادبابي ىلع سلاج موي تاذوهاهيب يف دعما لع بر ف اتيمدجو نأو هيلاطي نم ثعب يح

 أ] هنعهتنأ ىضر ايلع ينعل ريبكلاك ير 3 لمقام“ ١ عز: مسملاك لاقف لجر هب“ ذأ راقدلا كاذيف 1

 1 نوسحلاو نسطاوملسو هيلع ىلص يب لاى ايلي للا نآك الف هلراءلحدو ث ان لجرلا" منغاق ا

 ْ هنع هللا ىفر يلعب اجافكوبأ لعنام لسو هيلع هاى لص هللا لوسر اي لأقف هيدي 538 '
 | هقح لحرلا اذهل ١ مهدتال كلام لاقف سو كيلعها ىلص هللا لوسرايانا اهلاقفهئارو نم ا

 هللا لوسر يللاقف كلقح اذ لاقو فوص نماسك يلوانه لاق هطعاف لاقدب دنع ب دقدل لاقف أ
 دعب كيلع رقف الف ضماف كددعام بلطي هدلو نمك ءاج ن.مدتالوهذخ ملسوهيلع ها لص أ
 | ناطقي لب تلاق نالظقي ما انامئان أ الث لقو يتجو ز تي داعف يدي يف سيكلاو تبيشاهمويلا .
 : ليلقال ءيشهيف سبي اذاف رتهدلا يف تراظنوةصقلا ب يلعتصصعقو سيكلا اعاوانو تحرشناف |
 اى الدنا دادغب ةلحرش ىلع ناك ىعصمن' قس نب ميهارب اهب تدحا «كللذ نمو* ريثكألو |[
 ا هباعصا لاسوأب وعرم هيتاف لتاقلا قلط الوقي وهودمانميف يف لسو هيلع دنا ىلص هللا لوسر ْ

 بف ةءامج نحت كربحا لاقف تيدحلا ينقدصا لاقو هرضحاف لقب مهنا لجر انددعاولاةف |
 تأأر ايلف ةًأرمابانيلع تلخدف ءاسنلاب انت ًاتواتيلا فانت زونعتساكو دليل لك تامرجملا ىلع ا
 نعابعل 0 رادلا نماتيب ا عاش دافأييل ياء ىمغاو نيظع وص تىماص هيلع شاتأ ارخلا |

 |١ ايندلا يف سيل اخاه دمعنا يتتروخاو ينترغ زوج! هذه ناف يف هلنادللا نايعمأي تلا ةماحملا |

 || اناو مكيلع يل تدجبم هرطنالاطوقب ةقث هتيؤر ىلا تقوشتفا غزا :زئم نهدي جر مالا م اودلشم |

 ١ ىلا تجرشت لاق“يف اهوظنحاف هعب ةمماف ىم ماو سو هيلعمتا ىلص هللا ل وسرى دجوة غي رش ْ

 | تيضق اني اولاقو اهيلااوماقف اهيبتي غافلا كا اوضرعتت ال تاقواحلا م ترعويلاهصا |
 ْ ”يحاناووكتم دحا اهيلا لصيال هللاو تلقو اهنود تمهتثابنع !نفرصت نا دي رتاهتم كتجاح |

 | تيماح مث هتلتقف كالذ ىلع 2 رج مدشأىلات دمعت ةوأ رج ينت )ات ناىلا انني رمالا مقافتف

 | يف ٍ نيكس لاو ارو رادلا اولخ دوار مقجاف ةوعشلا ن ناريجلا معمو رادلا نم اهتجرخأن نايل اهنع ||
 !أ باتو 5 أملا ظفحلو هلوسراو هلك ك بهو دق دعما هل لاقق ملا يب اًواخ لوت#م لجرلاويدي
 2 نسحا تنك لاقري زولا ىسع نب ؛ يلعن ع حام شلل ذ نمو د مشب وت تنسو لجرلا |

 امتببللل هس مس مست عا 71 حس هس بسم همممتم ا لت ل ل ص ص



 ةليللا كللت تغالتلاق مولا دعب "يلا دعتالو_ فرصا تاركستنا وكتب آر يل صحم يفهقؤتت ا

 ةوسكو اماعلع هتنس هيفكيام ناضءر رهش لابقئسا دنع منهدحاو لكل مفداف ةيولعلا |

 ام كيلا عفدا ةماركالو كانذكآل هل تقفيل مو حيتلا كلذ يف ءاجناضمر رهش لخد أ

 ا

 لك يف هيلع ىرجا تلك رقابلا دهن ردعج ني ىموءدالوا نم خيشمهتلج نم ثاكو

 لم ىلع أ يسفن يف تلقق نوطلاب خطلتو ًايقتدقنا اركساموي هني ٠ ارفممرد فال )13 ةنس

 الف ايت هيطعأال نأتمر عودا ةيصعم يف اهقفتي مردفال ) ؟ةسم ةنس لك يف قسافلا اذه

 قش يف عض رعاف هيلا تءدقتف سانلا هيلا عيتجا دقو مامملا ى ملسو 2 ٍاءهش !ىلص يبنلاتب

 كيلءيتذا اض ةراكو كدالوأ ىل ايناح اةرتك مما ذه !لوسراي تاقفيف ءاسو لس

 : ال ناتسديح فانا اركسدتيأ اريفال تلقف هنزثاج ت ملطقو كباب نعان لذ ىدلو تدورمل 1لاقن

 ] يلجال وا هلحال كللذهيطعت ت تلكم لو هيلء هلا ىلص هللا ل 53 رلاةلائامت قا ةيصدم ىلع هنيعا

 ! ىلا هلا دحرةريسلا باس يبا يلع يشل ةمالعللم الدخل ا ةيغ باش نمهتلقنام ى مش

 هدديعنم ليج دعب اليج نيب دبملا ىيداملا ةريفراملاءالعلا دما قفت ! دق 8 دقن د

 اعتلال مالسلاو ة العلا هيلع هب لسوتلا زاوج ىلع تراآلاذ ىلاملسو ةيلع هللا ىلص

 تاغتسانمنات اب رجغا نو راص دقو تاملا دعب وسو هيلعهلثا ىلص هنايح يف تاحاملا ءاضقل

 ا لص ملو تناك امهم هتجاح ىضقت ءاجتلا قدصو صالاحاب ىف !استمل ىلا لسو هيل عملا! ىلص هب

 | هدهاوتوكلذ ةلداو ءاقلالا قدص مدعو د درتلا لوصحو نيقيلامهشن الاد ال تالا

 يروبغدلا ديلا لاق 5 كلذ لصاحو هريغو باتكلا اذهفيس ةلصغم ادج ةريعكأ

 نخس ند همك ريو ههاجيو مأسو هيلع هللا ىلص هن م هثنلاو لسوتلا_2را افولا ةصالديف

ٍ 

 ؤ

ْ 
 ا

 . برايل !اق ةئيطخلامو فرقا اتي دح ماطا رميت و "يطلع :أ١بئاسلا روسو نولسر أ 0

 لاق هقلحاملوا" دم تفرع فيكمد اي لاقف يل ترغغام م اسوهيلعهّللا ىلص دمع قلل ع1 أ

 سشرعلا مث مَ اق ىلعتيأ رف يس ارت عار ك حور نم يف تحفنو دك ديب ينتقلح ا كنال براي

 لاق كيلا قالا بحاال ا كعما ىلافضت مثلا ِ تفرعف هللا لوسر د مقالا أهلا الاوتكم ||

 | كح ةلخام د الواو كلل ترفغ دقف هقح ينعأ أ ًاسذاوك يلا قال 'يح ال هنأ مد 1 تقدصهلنا

 أ ينلا ىتا رصيلا ريرض الجر نا فتح نب ناثعنع حير نحس لاقو ي فمرتلاو يئاسنللو
 وهف تربص تئش نأو توعو تئش را لاق ينرفاعي ن نايلهّلل عدالاةف, سو لعلنا ىلص

 هجوت اوكلاسأ ايلا مهلا ءاعدلا أذهب وعدي وه ًاوضو نحيف ًاضوت نا هرماك هعواف لاق كلريخ

 ف يف همنشوبللا ى ةقتل يتجاح فيس يب رىلا كي هجونايفادم دمعأي ةمح لايندحك يبت كيلا



 ل
 ناك لير نافيا هس نب نب ناتع ن نعيئاربطالو الو هلو*# رصب ادقو ماقفداز ذو قع

 هتجاحيف رظني الوديلا تفتليال كراكتجا > يف هنعهللا يضر نافع نب نام ءىلا فاتخي

 مهللا لق مم نيتعكر لصف دوما كك تاهت ًاضوتفت ا ضملا تئادل لاقط فيدح نبال كاذاكتف

 ف رملا كب هجوت ايفا دمعاي ة+>رلا ىبن ملسو هيلع هنا ىلص دع ان رمنب كيلا هجوت اوال ايف

 باوبلا هءاجن نامتءبابىقا كلذ منص:لجرلا قاطماو كعجاحركد تو يتجاح ىفقتل
 هتجاو رك ذف كتجاحام اق ة ضل ليم جانا كعمل خدان:دي.ذخا يح

 نم جرح ماهركذ اف ةجاح سكان تناك اموةعاسلا تس كتبا ترك دام لاق ّتهلاعأ غو
 نبا_لاقن يف هتلك ى تح يتجاح يف راقني ناك اماريخ هللا كاد اجمل اقف فيدح نبأ, ٍاقهدنع

 باحؤ هيلا كشفريرض هانا ملسوهيإ اء ىلص هللا لوسر تدبش يب ودعت 5 !ءهللاوفينح

 "لع قش دقو دئاق يل سال هنا هللا لوسراي لاةوريمت وأ !ملسو هيلعهللا ىلص يب لاهل لاقف هرب

 لاق ءاءدلا اذهب عدا نيكل امم ًاضومفةأضملات تئئامللسو هيلع هلا لص ىلا هل ل ماقف

 * طق رضدب نكيجل هن كلحرلا انيلع لسد تح تيدحلا انب لاطو ادق رفتامهلن اوه فينح نبأ
 تي دك البق نمنيذلا ءابتالاو كيبن قدا تعب ةمكانل هئاعد يف ملا سو هياعدتلا لص لاقو

 هلزع لسوتن ءناةداملا ينو ةباجالا يفارب «نوكيدق لفعملا و' بويا ركذو درج هدنسو
 لسوتلازاجاذاودنم ىلعا وه : رءىلا هاجهل نيدح ري دقو هلاءاركأ ب اجا ص د.عردق

 يس قرفالو ىلوا ملسو هيل ءهّننا ىلص هب ل وتلا ةةولقت ثوراعلا تيد يف عت لاععالاب
 ةجاحلايف ملسو هيلدا ىلص دهب هجوتلاوأ ععدتلاوأ ةءامت الا وا ىلوجلاب ريبعتلا نيب تالذ
 فك رءلاوس ةملععم عنت# ريغوه ذا ةايملا لاح يب ةوعدي نأ بلاد ىنع:كاذ روكيدتو
 يخغر سايعلاب رمع قستسا5 نيملادلارأ اسب لسوتلا بسلا لاق زوي ب لاقمتدل اسي

 يفاكلام نيتماوم ايما رفمجوبا رظانلاق دي نبا نعد دعس انشلا يو“ ابهنع هللا
 ا دجملاذميف كتوص ع "ال نيون ولا ريعأأب كالاملاق» ملسو هيلع لصمتلا لو ءردهسم

 ا حس ةيالا ىلا تاوص قوذ فمك اوص اق ل لاق موت بدا ىلاعت هلثا ناق

 35 لاقت اهوقءذوةي ١ الا 55 لوسي دنع مهتاَوصَأ توضع 1 يذلا كن !لاقاموق

 هنمزك نيب «ملسو هيلع هللا ىلص هتمرح نا ناودي الات ا ِءاَدَدْن 5 كليو داش .ذلا

 هلئاىلص هللا لو سر ليقع سا ماوعداو ةلبقلا ل !بقعس اهنا ديعابلاي لاقو هرقعج وب اه ناكتس ا هايح

 ىلاعتمكا أىلام مالا ةيلعمشأ أ كيب اقل سوو د كتلي سووهو هنع كي جو فرصتا 0 ردلاقفلوهيلع |

 1 ا 5



 20 | "مهن أ ولو ىلاعت هللا لاق ىلامت هلا هعفشيفدب عفشتساومل قلس لب ةمايقلا موي
 عسععو ج

 ا هااميحر اب اوت هلا ااوُدَجَوَل لوسرلا مهل رفعسساَو هن 2 او رم غتساف كواح* مهسفن |

 أ ضعي هلقت دعب يوودلا مامالا كساعم يلع هتيشاح يف يككا ارهجج نبا مامالاركذو راصنخاب
 1 لم هريغب لسوتلا زاوج عم سو هيلعهللا ىلس ب لسوتلا زاوجيف ةقباسلاي دوبع-لاةرايع

 ' ةيأ ةءارقفنمملا هرك ذ يذلا مالسال عشب نأ نسوسإ ءايعلا ضحب نأ ءايلوالاو ءايبنالا

 | [يلتاومْلَسَو هيلعاوأصاوتم ؟نيذأ ام يلو ,ةتكي المول انإ
 ؛( كياع هلال كلمتي داني هنأ اغلي ءامدقلا ضعب توق َ :رمنيعبس دهثاي كيل عدنا يلص مث ا

 |١ هيلع هلال سئادب ة ةمرط هلا لوسراي لوقي نأ باوصلاو لاق ةجامويلاوعلل طةستمل نالفاي

 ! الو نحب و القن دودرممالاسو ةالص هي نرتقي ءادن يف ةمرحلا لعت مهضعب لوقو دعب ماسو

 ١ ا رصب اف لو هيلءدللا ىلسوعب حيت يدل ريرضلا تي دح يا ثري دملا يف ماعوري

 ناىلمرلاباهشلا ىواتف ياتي ارو دا ينتاب لسو هيلع ها ىلس هحيرصتل ىننتسم
 ا هريقوتو مىوياقعن ىلع لدت ةايرق نراقيْلاذافي فيرشلاهعساب ملسوه رلءدقلا ىلص هئادب ةمرح

 ا هللا ىلص ع بار ازلوقي ل2 ر اوه كسانملا يف يوودلاهرك د ذيذلا !مالسلاو# سو هيلع هه ىلص

 ا هللا ةريخأي كيلعمالاسلا هللا ياي كا اعمالسلا #3 هل ألوسراب كيلءمااا 1: : ملسو هيلع

 مالسلا د ري ذكنأي كيلعم اللا + هللا سعبحاي كيل ع مالسلا + هلا ىل اخ ريح أي كيأ ءمالسلا ا

 * ةعحرلا ىبايكيلع مالساا# يهاطاب كيلعماللا*# ربط اي كيلع م السلا «ريشباي كيلع

 *«نيملاعلا بو لورا كيلع السلا *مماقلا باي كايلع مالا لاما ياي كول ماسلا

 مالسلا * نيعج ا قئالحلاريخاي كيلعماللا*نويبنلاتاحونيلسرملاديسايكيلعمالسلا |
 كتي رذو كح اوزاو كتيب لهاوكلا ا ىلعو كيلعمالاس لادم ريل ارغلا دئاقاي ك يلع ||

 ا هللاشل اج ١١ نيطاسلاهللا دابع عي جوعا ينال ارئاس ىلعو كيلعم >1 سلا *نيعجا كيب احصاو

 ا نع لفغو ركاذ كرك ذالك ك يلء هللا ىلصودعما نعال و سروايبن ىزجام لضفا ادع هنا لوري
 || شاالادلا ال نا دهشا «نيمجا ىلخلا نمدحا ىلع ىلصام بيطاو لكأو لضوا لذا كركذ
 1| ةلاسرلا تغلي دق كنا دهشاو هقلخ نم هتريخو هلوسرومديع كنا دهشاوهل كي رشال هدحو

 أ| هثعب اوةليضفلاوةليسولا هنو مهللاهداو + قح هللا يف تدهاجو ةمالا تحصنو ةبامالا تيداو
 ل ديع د ىلع لوما نرلئاسلا هلأس ترا يخيتيامةياهنمت  اودتدعو يذلا دو ااقم



 ميعاربا ل ا ىلعو ميهاربا ىلع تيلصاكه تب , رذودج اوزاودمح لآ 7-5 يعالا يبنلا كلوسرو
 ميحاربال 0 هني رذوهجاوزاودمتل | 1 ىلعو يحال يبنلا دمج ىلع كرابو
 دئاوفلا لوصح لسو هيلع هللا ىلص هتوين لال د نمو ه١ ديجم ديم ثذا نيملاعلا يف
 نم تناك ةغيص ياب لسوهيلع هلا لص هيلع ةالصاا رتكي نمل ةيورءالاو ةيويندلا ةليلجلا
 نيرادلا ةداعس َيباتك يف اهنم اًريتك تركد ةصوصخم تاينيكحب و تاواعلا خيص

 ءاجتلالا قدصو ةينلا صالحاب ىلاعت هندي ةدافتسالاب كلذ لسحي 5 تاواصلالففاو
 | ايلع يديس تععس يئارعشلا باهولا دبعي ديس هللا فراعلا لاق *مل-و هيلع هللا ىلص
 ا فلا سو هيلعهللا ص يبنلا ىلع لصيلف ةجاح هل نأ اكن م لوقي هدع ىلع هللا ىضر صاوخلا

 | ىمرلاقو# ء !ىلاعت هللا ءاش نا ىغقل اها هتجاح ءاضق يف ىلاعت هلل ل اسي حمانا هجوتب ةرع
 لااسنال نا ملسو هيلع هللا ىلصمتا ل لوسر نم ماعلا دهعل نيل ذخا ىردكلا دوبعلا يفهنعدللا

 || ةيدهاك كلذو سو هيلعملا ىلص يتلا ىلع ىلصنو يلاعت هادم نادعبالا ائيشىلاعت هللا
 اذافابيدي تيب ةيدحلا ة جاهلا ءاضق حاتفم اعلا هر ةشئاعتلاقدقو ةجاكلاىدي نيب

 ءاضقشيس هللا دنعالل عفش لسو هيلع هلا ىلص يبتلا ىلع انيلص اذاو انع ىضر م لاعتلا اندم

 نم اهيفكلتدب الاهدجت ماكذلا توب لم ًاتوةَليسَوْلا هَل! وذنب او ىلاعت لاق ةجاحلا كالت |

 ا عع ل ا عم عا

 || لوصولا تيلط كناولو كتجاح ءاضق كلا شع هيلع لال داو عا! دنع برق هل نم ةطساو
 ظافلالاب فرعاوبف كللملا نمايي رق ناكن منا كلذ اضي اوكللذ ىلا لصتمل ةطساوالب هيلا

 مهمم بدالل كولس طئاسوال اناؤس ينفّئاوملا ءاضف تقوب فرعاو كلملااهب بط اخييتلا

 ي ديستععم دقو لجو زعل باط- بدا فرعي ناادلاثمال ني أ نمو انئاوح ءاضقأ ةعرسو

 مهلا أولوقو ملسوهيلع هللا لصد هوا اماه ةجاحمئاوتل ًاساذالوقي ها همحر صاوخن!ايلع
 سو هيلعملاا ىلص هللا لوسرل كلذ غليي اكلم هنن نافا ذك واذك دك لمفت نادم ب كلل أ ان انا
 ملسو هيلعملا ىلص يلا لأ سيف اذكواذك ةجاح يكقحي ىلاعت هللا ل سان الفنا هل لوقت و
 حا باهشلا لقتو# مآ دريل ملسو هيلع هنا ىلص ٠ اءوزال باه ةجاملا كلت ءاضق يدبر

 ا شكارم ىلالحر هنا نسي ردا نب ناوفصرحب ىلا سل دنالا بيدا نعبيطلا فت يف يرقملا

 | يف ركش هلمأ نم ءيش هل رستاق احدامةفالخاراددصقو جي وزتلا تغلب هل تدب زاهج يف

 هتسلاو سو هيلع هللا ىلص هيلث تحدمو لامتودناجسمقاتل راما تك و لاقوهدصق ةييخ

 سيل نا معو لوال ا ههجوت يف ءداتعا نم للاعت قار فختس ةسا ع ىل< دود ىلما تغلب نب رهاطلا



 لج دوج جس مم معتم هج يصح امس يع سيستم ا 1ص حي دااكيلا كشاف ]يناثلا طاوس

 م هجو دقهباذأو اهز زع هيف ىو يممدصقملا 'اًذهوحت ب وص ناالا نكي لف لوعم يناثلا ريغ ىلع |
 تت سم

 ا كااذ نا درر اوديلعمد ازود دقنأف هباععنم هريحافهدصقمن عل أسف ةئيلخعا ىلع ل اخد ةديلا

 | ضارغالا وعلا ا!صفتأان هعحاح ءامشم رمايمولا يف سون لم هلا ىلد هلل وسر هأيورل

 0 07 روك ذملا نيبامكلا يت 0-2 دقو# ماع 'ذدبر م دا ىتح تيبلا لها دم يف رعساو

 لضفا نم نوسمنلاو ةدماتلا شو (هنا لوسراي يك ردا ىتايح تقاص دق دهام ديس ىلع ٍلسو

 | ديعلا نع داقعلارك ان دهم ديسللا هحيش ىع همت يف يني دب اعني لقئهترايع صنو تاولصلا

 أ قد جام نع حالصلا اهي سه لعالحو نآكو قثمد يف رطاقلا يلحلا' دما ميتلاحلاصلا

 ةليالا تالت تابندب شادبي.ن' قتمدءارزو ,ضعب داراةرعدنا يداعلايدنفأ دماحةمالعلا

| 
| 

 أ لص مهللا) ةرصملا ةْغِي 3 هذحأب مل نمو تاجاملا ءاضقو بوركلا حيرفتل ةريتك اذيص

| 
 ا

 1 ةااص ةعيسولكو هنمادوم هيف ود اء هلا | ىلص هلا لوسراب ديس ىريرت بركلا داب ص
 ' ١ هللا ىلع هعكريب دب ركى امت ها جرف اهأرقو ظقيتسام هب ركىلامتهللا جرفياح ار قاؤادب
 !| يدي يترساو لاق اقةقءاسلاةااسلارح . اىلا دمعاب ديس ىلع ملسو لص مهللا يت هذهو 0
 جرفال اًةولع -ةمأه ىداو 2ىشما# يشك وهواحر رركت برك هل ادح هنأ روك ذملا هحتيش يئعي

 دقو تلق زي دءاع نبا لاقع ءتردال 2اياقرق <!14ةثدا -يةينان ةرءاه ًارقكال ذكو هدع

 | لجريف *اجوالا ةرءيتئامنماوحا ترك 4 ىشمد يف تعقو :  ظعةدنم يف اسيا انا اهتأرق
 ميسا ت 2 يةاللدلاهذد هت ادجوو لاق *«ديهت لوقااع ىلع هللاو تصقشنأ ةملانأ يت ربحاو أ م هدأ 0 ةبأ ياا أ ىف

 ا هنت يف لاقرييفت عونأ د مص و غاد دعب ة لش ماك 51 يبل يتامأ ارشاا د .-اريحلا نباهركلاديع

 ١١ ةزاحالا هن يمرشا٠ةلمج نمو عدلا يدادخبلاداقلا دبع حيبشلا ىرا ءلادخيش رك ذدنع
 : ةيسوةرع ةئاعدأت ةنيللاو مولا ُث مسوهيلع ىف اعتدنا ايمي الا ىلعاوم ىلصي ةفي رب مش تاواص يف

 هللا لوسراي يديسأي كياعماا اود اللصلا)يف وبر 1 ىقاي رالاابناةرمفلادئادشلات قو

 ١ ةفيدااتب رجدقاناو تعدل انعيفا وبلا سوي ريقفلا عاج لاق+ ها ( كر داىنايح تلق !.
 ل تءاك هلأ لوسرأي ينك ردا يتايح تقاض دق دهتاد ديس ىلع سو لص مهلا ينو ىلواألا ا

 | يل ل هح رشع عبارلا نرقل نمرشع ماسلا ماعلا ذه نمربهشأ ةتسوحم ليف ياكل ذو يصلا ىلف

 | دعب ةمجخا ةليل ةليالاث كالت ىف توري يفاناو سا موي هرب يلعدرو يظع ال دي دش برك“

 ا تيلصو يظعلا هلل رفن سا لفلب ةرء لاهل ترغختساو ةلبقلا تايقتسا لوال اليللا تلث يضم

 ا
 توبتنا ممتع ةمودلا يق ءاجو ةرعنيسم“- ودناع الث ةررك ملا هع هلاب ملسو هيلعهللا ىف ينال أ

 ءاخ ةديكذ دملا ةغيصلاب ةرمفلا فلاواسو هيلع هيلعمسا ىلص يبلا عت ياسو ت ًأضوتف ل الار



 ا

 قم
 ا

 م و يي ع ود جل 2 د سس بدسم دب ب هدم عت دج تاج تبجي هب يمسح سشستمل

 مسوهيلعمثلا ىلص#مينملا هايج يتيامحو ه *«عيفرلا هبانج ىلا يئابق لاو+ عيفشلا بهبملا ىلاي قدح ||

 ةعاسلا طارشال ةءاتالا باك اهباصمالاهتوزع تا دايز عم ب ايلا اذهيف ترصتحايفارلعا |

 ىتحلماكتيو ديأ نادل ازيا 0 ا لات ترارأع اللاش 0 أوريلخمسق :

 عياتتناهناو ا جا ةريككلا ةبي رقلا تارامالا شوكلت مسق روظتيأ اذلا غلب اذا :

 أ ترو ينل يثوةءاسل طارش انه لوالامسقلا تاراما اما ماا زرحماطتك |

 ثيدح يف ةعاسلاتاراما نمش نادددقو لموديل ىلع يبنأ ١تودكأب نق )16 تاعقس و

 ا ساب ايا يح ةعاسل ل موقنال لو هيلع ىلص يب لأ نع هدع هلأ يد لعن مهيلعهثانأوضر :

 1 لاتق(اهنمو)]* لاجدلا جور اهرح :اونامتع لمة نانل ا عدلا يصر ةقيذس نعف قمع 7

 *فونالا ماذهوجولا ضأ أرع هل ظفل فورعشلا مللاعن قرأ !ءملا ناجلا هوجو ن اكَنيعالاراغص أ

 حي ناجم ءيوروتلاهلاة#فنالاةينرأ طظالءليق ةحاطيا عماهراصةيافونالا س طقم أتعم ا

 ا

 دقو .لنيملاعلا برهثدجلاو+ ميظعلا بركلا كل اذ فدي مويلا ىلالذ ةدجج ءاسيمتلاربل ىلا
 ةكرب ريماعت هللا لضفي وه اما بيرقلاجرفلا اذهنأ امومع سانلا نم ينفرعي نموانا تققحت

 ثكلاثلا بابلا

 _ مسوهيلءدلا ىلص اهب ريخ يتلا كرب كلاو ىرغصلا اهتامالعي !ةءاسلاط ارشايف

 ١١ ١ةيساييفيفوتملا يلدملا يجتزربلا ينوسحلا لوسرلا دبع نب دمعد كا ةمالملا ف يلأت
 || ماماللرهاوجلاو تيقاويلا باك .هتلخاو هسبتاوشلي تقلا 511# سفنأ نم وهو
 ا مقا ةثادأ مسقتتابج ارامي ةعاساطا شا اوم ريد مي ىضغريف ارعشلا

1 

 ةباصصعلا ىف ( ا ياربطلا هدعهجرخلأ رمع نب هللا ديع مهتم ةناعمأا نمةعاجواور

 ا هللا يذر ناغعنب نامع لتق(أ تموز ده! ءاوردجوي كاف ةةلاصلا ست“ 6 يباصح

 موقلالو ر عدلا ماع أ موقاولتاقت د ةءاسلام وقنال يالا الأ ةمسلاىوردقفميتنتفو راعتلا

 يو ةقر طملا نابل مههوجون اكفونالا اذ هوجولار -نيعال أ اراذصاموقاوأ# اقث ىح ةءاسأا

 فونالا سطف هوجولار””مجاءالان «نامك وازوحاولتاقت ىح ةءاسلاموقلال يراخجل ةبا ورا

 نمزاوهالا دالب نم فورعم ليج زوخو»ٌةضي رعمبهوجو نأ ىنعع ةقرطملاو سرالا وهو نوع

 هلثالوسرأ ةزجم اهلك ثيداحالا هذهيووتلالاق# مل ع "اب ف ورعم عقص_ نام هركو + عا قار ع

 ملسو هيلع هلا ىلص ىلسيبنلا اه اهركذ ينل مهتافص عيدجتا الاه وه لاح فرعدقفولسو هياء ىلس



ْ 

 هدقلو نيليحا نم بيرق ىلا قرشملا ينةذخأ ت ع نيليحا نيبو اهنيب ةظيرف

 تناك ءاروطنقو ءاروطنت ارتباك يتءابلي ن لوا نالسو هيلع هللا ىلص هلوق قادصم كلذ
 || ءافاخرخ 3 مصعتملا ةفيلخلا لتقودأ دهب ب ارخ ناك د قوراتتلا اهدالوا نمل يع أربال ةيراج
 : يضد يلبع نع تيطلسأ يوردقو* ةئاتسونيس# و لس ةيس مهيديا ىلع د دادغيب ةيسابعلا

 ْ برحاهيؤ نك ارورلا ثو سابعلا ينب تالم |هيف نوك كب ةلج دوتنأ ارقلا نيب ةئي دم نوكت هدا

 ١: هذه عتو يطويسلا طداملا لاقع ملا مذت 5 لاجرلا ايف جذتو ءاسلا ابيه يبست ةعظنم
 أ( زاجحلا ران (اهتموز*ثيدحلا يرقياعثلوم ينام نمرفك اي بيطحلاتومدعب برا |

 0 يراذلا ىور موديل ىلص هب راح ا قرصمل بالا قانعا تءاضاينلا

 ن ىلا وبرج هاا لري ندا لاهو هالة
 يرضع

 و

 دعما
 :علر

 يلا ن
 ةركره

 موقلال
 ةءاسلا

 نمران جر ىتح
 ضرا

 زامجلا
 يفت 2

 قادعأ ٠
 ليال

 هللا لوسر لاق لاق هنعهللا يضررذيلا نعد وك ًاطاوداوةييشيجلا نا ىورو*ىرصبب |

 ْ قىرصبإ تثخحبيا قامعا امل *يهت ق ارو لبج نءرا جرت قه يرعش تيل ملسو هياعهلنا ىحأ ا

 هللا لوسر اد آس لاق يراسنالا ىدد نب مصاعن ءودت يف اريطلا ىورو * راهتلا» ءوصك |

 أ يردنال أنلق ليس رس يسرني لاقةئيدملام دقام لوا يامدقام ”ناتدح لو هيلعهقا للص

 1 ىلا تردحنلاف يلعن. .توعادق لمس ساحب منملاق محو نهتم تقف ة مل -ىنب نم لجيل رمش |

 هناودبأتأ مءالانلق ىليس سيح نعادتل 1س هللا لوسراو تاقف لسو هيلع هلا ىلع هللالوسر

 ا كلها نيألاق ملسو هيلع ىلع هنا لوسرل اسدلها ن هدثأ معو دعل آف لجرلا ادهم رم

 || «ىرصبي لبالا قادعا يفتراناهتم جب رمت نا كشوي هناف الها حر حرخالاقف ليس سيحل اقف |
 || هللا ىلص هللا لو -ر لاق لاق هيب نعى لاس نب عفارةياور نهد. :>  مامال اوىلعي وباورهىورو |
 ليللا مقلد راهنلا ريست لبالا ةئيطب روس ريست ليس سيح نمجرت ران كشوي سو هيلع :

 | ةيدوأ ندداو ليدي تح ةءاسلا موقتال هدعهللا يفررمت نع سودرفلا دسم يو#ثي دخلا |
 !| ةديدملا خيران يف يدوهعسا!نيدلارون يلع ديلا لاق#ىرصبي لبالا قانعا'يبف:رادلاب زاحملا |
 ّْ تريلظدقو :رادلاء ده جورخمب راذنالان ءاهانعم يق هاماهريغو ةقباسلا تيداحال اهركذ دعب |

 ْ ةهج ويت أيسأك ةيقراوسلا قي رط ةهجيف قرشملا يليامةئيدملاةلبق نءتليقاورانلاهذه |

 اذ
 أ

 | ينالط قلاب طقلالاقو*نيليح 5 يداويفرادلا هذه ت لاس نوحرف نير ديلا لاق ملسينب دالب

 نكسه برق يليملا عاقدل لاقي مضوم يف ةني دملا ن 0 ٠ ىلع قرشملا ةهج يف ترهظ
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 ةنيدملا لها ًاجقاوانيِونت الإ تآيال أبل سرئَمَو ىلامت لاقدقو امايا ةلوهم لذالز
 تناكق ةمحرلا اهتلباقو لامشلا تاذ مهنع تفرصفة خراب توعيملا مهيبن ىلا اهرما ةي

 معلا رتاوت يوودلالاقو# دعما يف سو هيلع هللا ىلص هتبرت ةكرب ترهظو امالسو ادرب
 | ءادتبا ناكو هنمز يف تناكو يدوبعسلا لاق ماشلا لها عيج دنع رانلا هذه جورخب
 ةفيفخ تناك اهنكل ةئاتسو نيس عبرا ةدس ةرخنألا ىداج لهتسم ةنيدملاب ةلرازلا
 ةليل يف متابعا روبظ ترهظو ءاثالتلا موي يف تدتشاو اهرركت عم مهضعب اهكردي ملف
 سانلا قفشأ ادج ةيافع ةلزاز تندح ليللا نم ريخالا ثلثلا يف رهشلا ثلاث ءاعيرالا

 ضرالاجوقفدعرلا نم عا يود اهو ةمملاموي ىلا م ليللا ةيقب لزازت ترقساو اهنم
 بطقلا ءاكح ام ىلع ةكرح- ةرشع ينام هتليل نوددحاوموي يف مقو ىتح ناردحلا كرو
 || ةدهاشم نع ةماشوبا لقنو#ةكمب وهو هتمز يف تناكورانلا مذهله درف !باتك ينيفالطسقلا

 || ضرالا تلزلزت يناشاقلا لاق كلذ نم بئاهعامهريغو يناشاقلاوةدي دملاييغاق ناد .باتك< ||
 يئالطسقلا لاق#ميظع ريرخ هفقسل معمو دهم ا رئادم تس رطضا نا ىلا ةوظع ةلزل ازةمئا اوي |

 مارتم ناخد ول !يقاهرورظ ل# _:رمراتفرادلا الت ترهظراهتلا فص ةعئجا موي ناك الف

 ةنيدملا لتم ترهظف رانلا عامش عطس ليلا ليقاو تالظلا تك رت الفد هاوس قفالا ىشغ
 اهؤدب ناكوةفي رشلا ةديدملاب زاجتتلاب ران ت جرخ دقو يبطرقلا لاقو# قرشملا ةيج ين ةهظعلا
 تروظو تدكسم ةعججا موي ىض ىلا ترقساوةرخم آلا ى واج تلات ءاعب رال اةزيل ةعظع ةلزلز
 ترذ امو جارب اوفي رارشديلعط يروسا,يلءةوظعلا ريبلا ةفصب ىرت تناكولاقرادلا يا
 رادلالثم كلذ عومم : رم جرخيو هتباذاو عك دالا ليج ىلع :رتالاهنودوقي لاجرىريو
 ليجلاكراص مدر كلذ نم عمتجاو هيدي نيب روخصلاذخ أي دعرلا يودك يو دمل قرزاو رمحا

 رانلا هذهل دهوشو دراب يسن ةديدملايتايناكف كنذ عمو ةنيدملا ب يرق ىلارادلا تيتناف يظعلا |:

 تمعسو مايا ةسج وحن نم ءاوملا يفةدعاصاهتي ارانب اص ا ضعب يل لاقو رجل !نايلذك نايلغ
 وتسأ اه أوض نايفالطسقلا بطقلا لاقو*ىعتنا ىرصب لابج نموةكم نم تير اهنأ
 || فايينلا اهبرط نم رث أنتو سعْمل مهب تقرشا دق ةنيدملاو مرملا ن أك ربظو نطب ام ىلع
 #«فيك دق هنأك هقلاو ةرج هو رتمي ي اهنولوةرفص هي رتعب ضرالا لعس ملا رون راصو
 ايمي الفلا نمو ةكمنم تباور اهنانانس فيرشلا باتكةدهاشمن ع ةماشوب ا لقنو
 اهثوض ىلع ءاهتب بك هنا هغلب هنا ةديدملاب اهدهاش نمدب ثا نم يفريخاو لاق عبنب نمو



 فوكلا كلذ رثاقشءدباندنع .رراقو نو: ماكس ناماطي اماهتدم يف :رمقلاو سعشلاو يمكلا
 ١١ ينالل م01 بطقلالاقو «اورسانغاب نا ىلا تالذ ن .ىرايح ا 5و ناط يلا ىلعروتلا نهض نم

 ىرسعب و ءايتب اهرعبأ هنا ربحا نمءاجوةياس لابج نم اهودهاشمهنا ةعاج يفريخا دق
 نيدلا ردص ةاعقلا ىماقيئرخلا ريتك نب دال لاتو«دعبلا يف ةديدحلا نم يام لثما بنم |
 نع دحأو ريغ هريصأ هنأ ىرصبق ةسردم سرد« نيدلا ىنصنيشلا يدلاو ينربخا لاق يفنحلا |

 ءءوض يف بليا قايعأ ت وار ها رائاوذع ابيع ترباغ يي 11ةلدأل ا ةكييص بار عالأ ٍإ تاوقص او

 دو هيلع هلأ ىلص هب ريحأ 6 لوصط ةومعملا كالذب تقو اهب دوعرملا ايسأ رياح رابلاشاع |

 تناكو ىنيال ةعللا مودباهروباق ص دتحأو رافال غي ةديعلا نكامالا هذيب اهتراداو ا ل يلام ةيممسسلل يسمل همم ديس دا هيفي ع ديجي. اع جم يي ميما

 هلل يقيم نيدلاز زعةنيدملا ريم !قتعا لسع اوأهنعبراقلات تاحوف ةمقن ةروص يف ةمعن ١

 تاو لسو هيلعهلا ىل يوما طيحو سكملا لطب أو ملام ساقلا للعدرو يي <لامم ميم ة هش |

 نوعرم هني لل لداو راع هاو ءاسلا وحدي ملا لها 3 -معمو تح لاو ةمجسا إيل دوصسملا يف ا

 هللا فرصتك سو هيلع هللأ ىل.- يردي ني ريكس“ مهب ومب نو رقم مهساور نيذ تاك نوكبيو ١

 ترعماو لاهثلا ةيس ىلا نيا حادا رز علاق لايشلا تاذ رطمارالا كات مبنعلاعت ا

 قالا ةءاعرجريو اهرما راشيل امم تلاطف نونيؤلا هرك دام ىلع روش! ةتالث ةدع
 أ ريما نادب قثي نمعيف "طا ماتا ةردالا راثناوعا هدعاتيل اهرما ملقعواهب
 اونرقو اهباه#ا لجرتفابخءبرقلا ىلع ليلا . قلب !يلاناسرتلا ن٠ ةدعلسرا ةديدملا ا

 ىلا اهتهلصوت كللذل «هرعدر ا هريظي لو رسصقلاك ررشب يمرتابنأ اوركذ فاهم |
 ام 5 ءكتكتراحاو ضرالا ةرارح نيةققوم زواحيزا عطخسإ ملو رحاب نيتولع ردق |

 ةعصجلا لالتلاو تايسارلا لابطلاك اراننياعف بسيبللا نم دعاصتيامدلب امو ةياراس رأم ||
 اءانق قنالا ينابيمحل دقعو جاومالا ةمط الملا راهاك رابحالا دبزب فذقث تارئاشا |

 ةقلاقتوي 3و ىحتن أآقافالا ين قار مثال ةحبم اياس 3 انك ردقلاو عملا نا ناطلان اخ اه ىتح

 هلسرأ هديعم نأ نم ةنيدملا ريمأ فينهنيدلا زع قيتع رجس نيدلا لءنعيرصملا هلة نام

 ب رقلا ىلع دحا ردلتي ىل اهأ ارطناواينع ايرئازاسر راف نكتوانل لاقو لاق برعلا نهصنخغعش عمابيلا

 | 4 يلا تلصو نأ ىلا ترسو يبمرف نع تازدفار -اندع ةايمع ادب رقفاهنوبابي سانلا نآقاهنم

 | لمتلالسو ناىلا يدي هب تو يتنادك نء اهس تذخاف رجملاو رطص'ا لكس أت يشو
 | اهنا كلذ لبق يالا ذو *دوملا قرتحيجلو لصنلا قرعفأر حالو املا الذل دجا لف اهيلا

 ا رتل هنا يل ريظو لاقر ثلا لكصأت الو رهو ليج نم هيلع ترما« لكل كس تناك
 ا ا ا



 ا

 اهالاوام قست وابا 2000 كا با

 اهنود تلاف لايجلا نيب ذخ 1يق ارشلا | قرط نأو يصل اورضخالار يشل ٠ نماهاقالام.يذتو |

 ا نع برق لع ةريعوهل لاقيماباقي ل زخ ىلع امرشا ىلب د يذلا وهو يأ تاايف ةرط ناو تفقو م

 | هاش ترقلسا قحهيعهللا يغفر ةز#-ىداواهفرط يف يت حلا ةاظشلا يف تاشمودحا ليج قرش ؤ

 ٌآ

1 
 .ماضخاأ ارجل نياع هنأ هيلع دعا صخش يفريحأ او لاق« تع ذا سوم لعمل أ ىلص يذلا مرح 3

 ا
! 
| 
8 

 1 لخد امىل 1تاصو الف هدم جرتس اهتقلممرادحن 2 اجراح هص منْنأك َه هر 1 ةراجم ||

 ,| تلصو نا ىلا تلاسماتلا تليق -ا امل اهنا رمح آعضوميلاقو#+ تدع وت هتء داع مرللايف
 | لما اذحو يدوب يد 1 لاقت ايطنا او تنقولا ةديسأ برك فتنرالا رك مل لاقت 2١ عضوه ىئأ ا

 هنأف هديك اءنام -يفاقلا باتك ةدهاشم نعةمات وبا لقتو# رابصالا يابا وداقعالاب

 بر راقترادلا ةدحأ لبجى ذاح نىحفاط تلايدأ نم ردمار الا 55 ليس نأم ف لاق

 0 ضب را أ قيباع تكمطو ةدي دملا ىلي يدلا 1ع ريق نك مَ ضي ر ملاقر لإ

 35 , ل5 بوذي رتل و ضرالا هجو ليع ير 2غ اوم تروق ماقد ةمعو لايماةءب راهضر 3

0 
ْ 
| 
 ا

 ”أرق ةعبر ا رادق.دلواد نوكي يدا وياعترد ايس تلا اهنا نيحر ل1 لوقا اذكوق ةرشلا دل

 ى:

 ىتح قرشملا يا ةرخلأ يعتنم ددع ىومداولا ردا يهدم عسب م زي ملو صاصرلايا ْ
 0 ن م مطاع كاسب روك ذملا وي يداولا تدسوةريعم ليج ةهج ىلا ةاطش ي داولعسو يب تعطق ا

 ١ بطقلالاقو# سلا ىعس و كانهمويلاةدوجومدسلا رانآويدوهعسلا لاق رانلاب كوبسملا ١
 ليوط عر عافترا رسكلا نمضرالا ىلعكرت اهنأ ملوق ىلا نكرا عم ربحا يتالطسقلا ا
 دسلا فلخ سبب ليسلا راصو كلذ يسب ةاظشلاىداو مطتناوىعت مخاةيلصالا ضرالا لع |[

 ىعدي مهلكَن يب اذك نيل اجد جورح(اهنمو)* هد'ال وطواضر عرصيلا دما وحرص ىتحروك دما ]

 نات لي ىحةماسلا موقلال يراخيلا ىور دقف ملسو هيلع هللا ىلص ريخأ هللا لوسردنا

 ينو« هلا لوسين هنأ عزم مهلك ن يث الث ن ماب رك نوجد تحبي قحوة دحاوأح وعدا ناىوفع

 يسشعلا دوسالا مهنم اذكل ؛ ءايلا مغ اباذكن وتالث ةعءاسلا يدي نيب ريب رلا نبا تيدح
 رثكأوا اوأ اب انك نوال رمح نب هللا دبع تي دح يفو ةمليسم ينعيةمايلا بحاصو ءاعنص ب حاص
 * موبتلجاف مولر اذاف تنس نوريغي اهيلع اونوكتملةدسب متوت أي لاق مهتي 1 ٠م تلق
 مهنم نورشعو ةعبس نولاج د نوب ا ذك ىتم ايف نوكيس ديج دنس ةفيذح 2 رعدما جرخا و

 سس 5 ةياود كفرا ىلع لدي اذهو ره نبا ظفاحلا لاق ي دعب ىبال نييبدلا متاخ فاو ةوسأ ةعب رأ



 ل 000ا0ا0ا0اا ا ايق 3

 | نيثالث نمبيرقراملا يراخبلاثيدح هدي "ريو رسكلا ربج قي : رط لعمزجلاب نيثالثلا |
 يبنادنع هوحن وأب اذك نوعبس جي تح ةعاسلا موقث الي اريطلا دنعر مع نب هلث اديع ةياوريفو

 أ اهويغ وا نيثالدلا نم ركذام م وكيننا لمشحي رجح نب اظفاحلا لاق# ىنا تي دح نم عي
 أ دك ةلالعلاىلا نوعدي نوعيسةياورو رثكأ واةياور ياك مهيلع دازنموةوبنلانوعدي
 ءاج ام .فالخدبا ةرورشلاب لعي ام ىلا ةاعدلا قرفلا رئاسو هيلواملاو ةينطابلاو ةضفارلا
 دليوخ لعب ةجيلل هنع لا يضر ركباينأسزيف جرح دقو## سو هيلع هلا ىلا لوسر هب

 هلئا ىلص يبنلا نمز يقءاوعد ءادتيا ناكومالسال ىلا مجروب ات ةوبنلا ىعدأو يدسالا

 ىجحوي هنأ ىعدي ناكهناف ثالملا ديعو ريب زل! نبا !نمز يف راتخم جرحو+ حاج ت انتو سو هيلع
 | هعما [ودلعشسا ىلص يلا ريذحت هرودقو هللا لوس راتغت نم هبي اكس ي بتكيو هيلا

 يئاربطلاو مكاخلاو ة ةعزخ نبا ءاور ثيدح يف هفاصوأ ركذبنييعتلا ىلع رهكذملا راتغم نم

 فيقت نم جرحي ملسوهيلءهّثلا ىلص يبنلا نعاهتعهقتا ير قيدصلا ركم يلا تن ءاممانع
 جرخو نايفقتلا مسوي نب جاحملا وه رييملاو ديبعني راتختوه ب اذكلا اولاق ريبمو باذك
 ةئتف دئاق لوقعملا مايايف مهنه سايعلا ينن نمز يف ةعاج جرخو* تاتمت روهشملا رعاشلايينتملا

 قلحخلا ىلا لسرا هبا ىعدي ناكل وسرلا ل [ناهاو قارعلا يف دسفا يذلا هللا هنعل دوبهي جثزلا
 هدعب مث يلع مرقلاهي ورك ذنب ىبحي جرح ىتككلا ةد الخ يفو#تاييغ“ ! قع علطم هناوةلاسرل ا رف رف
 عزو هي ورهع نب ىسع هم نبا ءاجو هتي 1 اهنا عزودهجوي ةماش رهظاو نيسحلا هوخا
 ثا ماشلا ىلع ربظو رونلاب قوطملاهل امالغ بقلو ةروسلا يف ىنعملا هناو رت ا
 يفو يلم هرقلا رحاط وبأ ردعقملا ةف الخ يف جرخو# هللا ةعمل ىلا لعق رياتملا لعهل ىعدودسفاو

 هنأوةيهول الا ىعدي هنا هنععاشدقو قارعلايلانباب فورعملا يلعزب دم ربظ يغارلا ةفالخ
 ةرفعسانتلا نم موق عد ىطللا ةفاداح ي ربظو* باعت نم ةعاح هعم لتقو رلصو لتقف قوملا ىحي

 ىعدي رخو اهيلا تلقننا ةمطاف حور نا معزت هت ارم ارماوهيلاتلقنا "يلع حور نأ معزي باش مهيف

 ةفالخ ينو*مبقالطاب ةلودلا زعم رماف تيبلالهاىلا ءاتنالاب اوززعتف أوب رضف لي ريج هنا

 , قل هعبتو ةويثلاىعواف دنواهن يح اوني لجر رهظةئاعب راو نيعستو عست ةنسيف رهظتسملا
 - ثيل فرحو ال ىعسي نجرمهنق ءاسنلاو__لاجرلا نهبرغملاب ةعامج جرخو لتقوذخاف

 ا مسالا ادهيحاص ياال ناب لسو هيلع ههنا ىلص هتمأرابخا هلعجوي دعب ينال روهشملا

 تيدحلا امل اوركذف ةوبنلاتعدا5 ارماويناهربخو ادعبم ثي دخلا يفال نأ لوقي وي دعب
 اماورتي ن ناواك وادق ني رشعو عب ددعن !لصاخلاو+ ةيبنال لقيملو نال لاقامنا كلاقف 93



 ْ 05 يل ل ارياصص هنا عدا نم ميمو

 ثيدحلايورواك سدقملا تيب 8(اهنمو عقاول نيدلا ناو قداصل قداصلاهي ربخ أ ام ناكلس
 ٍإ حالص دحتف ةرمو هنع هللا يذر رم نمز يف ةرع نيت ر م حمتف دقو هدع هلا يب رز كلامنب فوعنع ||

 ١ هال وسر لاق لاق دمعها يدر ّتاح سس يدع نعنئادملا هتف (اهنموإ هللا همح رايقويالانيدلا |
 ا موقت : لو نثادملا يف يذلا ضيالا رصقلا تفي ىت> ةعاسلا موقنال هلأ لسو هيلع هللا ىلص

 || امهتي اردقف ىدعلاق اًئيش فانخثال ةنم !قارعلا ىلا زاسللا نمةئيعظلا ريست تح ةعاسلا

 مهكلم لاوز ينعا برعلاك اله(اهنمو)*هنعهللا ىغر رمح نمز يف ايعوقو ناكو يا اعيمج
 برعلا كلم لاز دقو يذمرتلا هاور برعلاك الهةءاسلا بارتقا نم لاق كلام نب ةعلط نع
 | هللا ىفر ةريرهيلا نعناخيشلا ىور هضيفو للملا ةرتك اردمو) سايعلا ينب نعشالملا لاوزب
 || ىتحو هتقدص ليقينم لاملا ؟برمهت>ضيفيف كيف لاملا رتكب ىتحةعاسلا موقلال هنع |

 يفر نافع _:رىمز يف مقودق اذهو هيف 2 براال هيلع هضرعي يذلا لوقيف هضرعي

 || رمع نمز يف عقوو مورلاو سرفلا لاوما اومستقاو حوتفلا رتك تم يح هنع هلأ
 عقيسوهتقدص لبقي نم دجي الف ةقدصلل هلام ضرعي لحرلا نأ زيزعلا 9

 ىور اهتكأما نع لايجلا لوزت نأ (اهنمو)» مالسلاه ياعوسع :رمزيفنامزلا رخ
 يطويسلا لةنو+اهتكاما نع لابجلا لدز هزت ىتح ةعاسلا موقتال هع 'يضر رع ا ا

 ليج راس لكوتملا ةفالخيف نيتئاملا دعب نيعب راو نيتتأ ة ةحاس يفدنا ءاقلحلا ممرات يف

 : خاص ردتقملا ةفالخس يف ةئامثالت ةعس يقو*نيرح آعيراز 5 تح لحال عرازم هيلع نجيلاب ا

 تافوسخ ثالت عوقو(اهنهو) ىرقلا قرغ ريت ءام هتحت نم جرخو ضرال ايف رونيدلاب لبج
 فيس سخو برغملاب ففسخو قرشملاب فسخ ي دعب نوكيس اهنعهلاييمرةملس ما نع |[!

 ءاورشيللا ابلما رثكا اذا معن لاق نوللاصلا مهيفو ضراللا فسح ليق برعلا ةريزجم

 وكذ ذعتنحنو ملسوهيلعمقلا ىلص هللا لور انياععلطا لاق ديسا نيةفيذح نعويفاربطلا |
 || قر.شملاباقسخ فوسخةثالئاهنم ركذف تايآ رشعابلبق اورتىتحموقت نلاهنالاقفةعاسلا |

 ةثالثلا تاغوسطلا عقو دقو# يراخبلا الا ةتسلاوا ور برعأاةريزحب افسخو برغملاب اقسخو

 || ةنسيف عيطملا ةف الخ يفو# بيرغملاب ة ةيرق ةرشع ثالثب فسخهنا نيتئامو نأ ةدس يف عقوف

 ١ نم تاغي ملوناقلاط دب ف خوة ميظعلزالزاهيحاونو يرلاب مقو ةئاتالثو نيعب راو تس

 ناولح ى ار مالا لصتاويرلا ىرق نمي رقنيسخو ةئاج ف سخوأسفت نيتالثوحنالا ابلها



 دمك

 | تقلع لبح ير يرلاب مطقتو هايملا ان اهنم ترج و قوما ماظع ضرالا توذقواهراك ايف سمت

 ةياطع اقو هر ضرالا تق راو اهب ةسح مع راهن تفاصئأهيق نع ضراال او ءامسنانيبةي رق

 | نيعستو عيد ةدسيفو#يزومجلا نبا نعي ويلا لقت اذك يظعن اخدو ةئتدم ءايماهتم جرخو

 ةريحب داب بنسخ ةئامسمو نيك داو تالث ةمس يلو#* ىرصب لاععأ نمةي رقب فسح ةئاوسمحو

 ناجع رزا ةيحاننمىرقتسب اتامز يففستو يجزربلا لاقدوسا ءامدلبلا ناكمراصو

 ١ هللايمرةريرحشان ءاسجرلاو لتقلاةرتكو لزالرلا ةركك (اهنمو ز#مجسلا رايدنم اهريغو |

 © د ونكعلا ربظتو نامزلا براقتيو لزالرلا رتكتو معلا ضيقي ىتح ةعاسلا موقت الهنع
 يرامنالا عود ةقرع نع ركاسعر نأ نيعو#» دحام . .اويراحيلا هأور لتقلا وهو جرا ا

 ' !امياملانرث التافلا نورشع فال اةرشعا يف كلبي ةنجر يما ين نكت لبو ديلء همنا ىلص هنع
 يللا ةفاللخ__لو أي عقودقو»# :«نيرذ كلل اياذعو نيدء كلل ةمحرو نيتملا ةطعو م هللأ

 كانتشم ماو قلحا تحت كااهو ردد اهنم تاعقس 0 نيتئامونيثال 1 :؟نيتنتا

 1 دهعأب هلأ نواب اها نمكالح لاق اة لصوللا ىل عمق ععأن در أ للاواهت هديق ةيكاطتا ١ ىلا
 أ
 ا

 نأسا لو يرئاواخلاعأو سنو يع از كرا ارازد ريتئامو نيعب راو نيتدتاةنسيفو |

 ١ لجرلا لدي 1 ردقب ضرالا ت تققشلو لابج تت ءاعقتو ناهيصاو ناتسريطو روباستو

ٍْ 
 لزالرلا تعبت اءونيس رأ داو نس - ةحاس كول ور تدع نيتاراإلا نيب ناكو قشلا يف ٍ

 كا دملا ةدااح يفور ملأ ىف ؟ ليس ةكالمم "ع نم امقسو رطاسقلاو عادا قأاو ندا ١تبرحامايندلا :

 نم جرخ!نمةدع نكمرللا ةماع تمدح ةعشع ةلراز ليدلا يف تءقو نيداتو نوتئام ةدس
 | اهعيرح ةلئاهتلفزتلمرلاب عقو نيعسوةثاع راةدسيو*ادلانيدمخولاةئاممدرلا تحت
 هلحاس نعرحلادعب اوان !نورشعو ةسم اهلها نمكالهو راب آلا سةر نم الا علط ىتح
 نيعب راو عب راح يفو#ميكلهاد مبيلع املا مجرف نوطقتاو هضرا ىلا سادلا ل زنف موي ةريسم

 يقو* ناواحب لبج اهنمغلطقتو تارم رشعوجم دادقب تجامو ةهظع ةازلز تعقو ةئايسمخو
 ةريثكا نك اما تبرخاف ةريزلاوماشلاو رصب ىربك ةلزلز تءاج ةئاهسحو نيعستو عيس ةنس

 ثالث ةنس يف تعقوو + ةيظع ةلزلزرص م تاراز ةئاتسو نيسو نيتنت ا ةمس يفو *«ةددءتماءالقو

 يود ةريثك ق وك الخ تكلهاف اهلتم يف خسارفةرشع ىراخي يف ةعلع ةلزاز ةئاعب را ونيت الثو

 ةمس يفو* ريثك اع اهبيسب كالهو ةعظع ةلراز ناجترذاب + عقو ةئاعستو ني رشعو نيتنث !ةدس

 نوفرعي نوداكي ال ثيحي تك دن اوابلك تويبلا اهتمتمده ةعظعةلزإز رالةرإبب تعقو فلا

 جر نمو احن جرخ نفاهتءاوجر فموي لك يفراغم لزالزواباب ب اهلبق تناكو م توب لع

1 

1 
 ا
1 

1 

 نم ١



 لزالزلا امأو خيراوتلا هك يفاهلقني ١ اوددعا يتلاماظملا لزالزلا يهذبف رف ليلقلاالا اهنماجن
 اهنع هنأ يفر رمح نب !نعف ذقلاو عسملا (اهتمور* ءاشيأم لعفي هل اوريصقت داكت أم راغملا

 1 عاطل اول ود: اور اف دقو حس هر اس: سح يقما ين نوكي لاقدنا مل و هيلع هنا ىلص يبن كانع

 ام ةزئاه ةلراز رهشا ةتسوحنلا ةءاشالا ينمي باتكلا فيل ان دعب تعقوو جنز ربلا لاق شالح ش0

 نعني هنأ دحاو ريغ نعربخلا عل دقف صاختال مقو دق مسملا اأو 0 لسع لقط فل ملا 05 |

 1 أ ةباصملا و نيضيشنا نوسدو سايملا ةبق يف ءاروشاءموي ةديدملاب نوع. ت#اوداكر كرصةيمطأف أ

 ينمبتا ن نا هيلاراشاو مةديلا حرش هنعدتلا بذر ركب يل ةيعتيف ين. عطي نءلاقلجر ءاشل |
 أ دعتلا ىلالدرلا بهذ رك يل! ةبكد خد لاقوددي يفدعضوودباسل عطقو همي ىلا هذدحام

 ١ باب دنع ادي زح عقبه دي يف هءاسلو عجرو نيش او لو هيلعملل ىلع تا لوسب ىلع لسو
 ١ نا ركي ينال ٠ لاقف ركب وبادعو همانع ي سودا ءهنأا ىلص يب اى ارقموتلا هياؤو دما |

 م تاقدلوع يف هعضووم دي نم .اسالا جرخاف لاق هءاسل هيلعدرف كاب يفدداسلا اوعلدق اذه ُ
 ,اقلا لاق مناد ايلف هدالأب ىلا عجروأ ادحا رص لو ن.حاو ماعقلا ليقزاك 5 هال اذافأ ا م كا

 ةوباس هلاجرش 2 5 يلا ة 5 -كجاووش يلط ادو ءارو 2اعموب ةيقأأ لغدوةيدملا ىلاعجر أ

 1 ا

0 

 9 ذهنم تيك عم يلا سلا لاقب باشلا ده كما / أبيف مادق يف جلا رادلا لح داء دعبتق يضع 5

 ١ لاقم ماركالا :و م ىرأام تيقل ةنلادذعو ةءاعءوة ياعم يمخاخلأع اعلا هيف تقل تمد
0 1 

 ا هللا ةحيسم دقو يأ كالذ لاقو هيلجرو هيدي لع يكرم ةىقلا مويحامةدقلا مك

 ! "يلع تكا لاقو هيحذم نع باتوديلانحاوأطو رم ادرق هارافدراخسنع فشكو ادرق ا

 نا ىلع بايد قعتأت أم الف نب قيل بايع لجر باح ناك هنا رجأوزل لا يف رك و مريغو

 1 مي رات يف يأ هويسلارك ذو#راش !ايدوق رجا موج أح اري زاح خس لقدو اردوشس اله هريقا اوشيني

 هماللع يفهب تبعاصخم ناو يلصي ماؤ امأءا نا نهسفتي بلح نم باتلك درو رصمي اوناكأ

 ا
1 

 ا
 نيدذلا نييسايعلا ءانلخلا سدا -لكو ةفالخ يف ةئايعبسو نيدو نيتساةنس يث هنأ ءافاطأ ا

 1آغ ىلا برو رب زاخدحو تباعلاهجو ب نأ لس نيحو غرف ىتحقالصلامامالا عط ا ملف ا

 1 خةنسيف هنأ ءاهلخ اوي رات يف يمويسلا لقن دقت ف ذقلااماو+ ضم كاذب بتلكو كانهأ 1

 ا

 3 يلا 'اهسقلاو قعاو داو رجاوزلا يفرح ساو يدويع# اديس هةلاهذه 5 د دلاورمأ 1

| 
 ا

 ظ ]
 ١ س |

 ا نوسغو ةئاءةدربلان زو دّرب عقوراشيب و ادوسةراجح ةرصبلاب ةيرق ترطمنيتئامو نيناتو
 ل: ىءرجم نزوو ةراجتلاب اديودلا ةي رق تمحرنيتئامونيعب راونيتنثاةنس يفو *اهرد
 خر تءاج يدتقملا ةقاللخ يف ةئاعب راونيعب سونام ةنس يفو لاطرا ةرشع ناكف ةراهحلا



 ع م كدا
 ا ا ب ل ل لل ك2 يي سم

 0 هناةقث يلري>اويجنزربلا لاق رطملاكب آرتو لمر اطققسو ق ربئاودعزا دتشاودادغيب ءادوس | ا

 | ربك او جاجدلاةضيب ردق ةضيرع ةريغك دوس ةراح ترطماىلالا دعب نيتسو فين ةدس يف [:
 | نم اح امل نوععس اوناكودرفكو نازيهنوب داركالا دالبب ةيعص“ ءامملاوفيصلايف |'
 ْ ن؛ يلع نع اظملاروءالاو ةديدشلاي ا ءارجلا م رل' (اهموز# ءاشياملمفو هاو موي ةفاسم |

 أ ءىلا ذا اذ ١ ملسوديلع هللا ىلص هللا لوسر لاف الافاههتعهّثاىب ةرةربهيباو ااطيبلا

 ١ هقيدص ىف داودما قعودت ّ رءالحرلا عاطأ ونيدريغل ملعتوامرغمةاكرلا وايغمقا ءال اوالود ا

 مهذرا موقلا يعز 9 تاكو ميةساف ةليبقلاداسودجالا يفت اوصالا تربظوهأباىصقاو |أ

 : ةمالا هذه رخآ !نعلو روما تبرشو فزادملاو تانيقلات ربظوهرش ةفاغع لجرلا مركأو

 : هللا دبع نعو# يذمرتلاها وراف ذقوا>سهوانسحو ةلرازو ءأر حاجي رشاذ دنع اويقتراف اهوا |(

 '| دقف ةسدقملا ضرالا تلون دق ةفالخلا تياراذا ملوهيلع هللا ىلص قتلا ن ع ةلاود نبأ
 هاوركس ار ىلاهذهيدي نم برقا رثتموي ةءاسلاوماانملارومالاو لبالبلاو لزالإلا تند
 كرم مقودتف ةيما يب كلام ةس دقملا ضرال ىلا ةلزانلا ةف الحلاب دي رانافعاهطاودوادوبا :

 : ماسلا رومالاب دارملاف يدبملا ةفالخ دي رأ ناوىخي ال امةريثكلانتفلاوماظملا رومالا ||
 ةنس ينفيرلا امأ#ثأل ذريغواهب رخءنمسعشلا عولطو ةبادلاك ةءاسلاىلا ةبيرقلا تاياآلا |
 'أ دبعي ملو موعسلا ةديدت جد قاردلاب تبدل كوتملاةفالح لوا يفنيالامونيث التوني |

 تالصتاو اموينيسمح تمادوني رفاسملاتلتقود ادغي وةرصبلاو ةفوكلا عرز تقرحأ اهلغم |

 هس شاعملا نم سانلا تعنمو راهتسو لصوملاب تاعتاو يش اوملاو عررلا تقرحاف ناذ هب ْ
 يفلاوش يف نيتئامو نيناقةمس يفو*«امطعاةاخ تك اداوتأق رطلا يف يشل نإ نمو قاوسالا

 اهبقعاو ليلل'تءلث ىلا تمادخءا 2-3 رت يبفرعم ملا ىلا ةزلغم | ين دلا تحبص د ضتعملا ةفاللخل |

 مي رت به هتف الخ يف نين امو ل ريناتو سمة نس يفو»# ل اي دلادلب ةماعتبهذأ ةوظع ةلزلز |
 | ةفالخ يفو * راممالا يف تدعماو ءادوس تراص مث ءارضخ تراص ّتةرصبلاب ءارقص |
 أ( ةمايقلا اهنأ _:ىلق ىتح قربلاو دعرلا دتشاو دادغبب ءادوس كر تءاج يدتقملا |

 ا رمل ال ىتح س اقنالأي تذهخا ةملظم ءادوس خد تربه ربظتسأ طعسلا ةفالللل ةيسو»

 أ( يفو *ةرفصلا ىلا داعو اليلق ىلا ٌتكالملاب اونقياو لمرسانلا ىلع لزنو هدي لجرلا '

 | سانلا ىلع مقوو ايندلا تمعةكمب ةللغ# ءاووس < حياد ترد ةلايسمو نيعسأو تس ةئس أ

 نمدوسالا رحذلا مفروم اقيرط عاطقنا (اهنمو)+ ةمطقفاب يلا نكرلا نم عقوو رجال مر
 [| قسما ةعاسلاموقتال ملسو هيلع هللا ىلم هه هل !لوسر لاق لاق هنعهثلا ىضرديعسفانع ةيعكلا ا



 كك رلا عفري تح ةعاسلا موقتالا متع هللا ى ةررمت نبأ نعودحعتووالاءاور تيا جال ا

 | نءهحلا مطشاةئاقالثونيرشعة بس يفف مننا عاطقنأ اا مقودقاهالكّن اذهو ىرجختا ءاور |
 ا متحلا عجر ةئاالثو نيناعو عب رأ ةنس يبو + ةطمارقلا ةد دف بدسل ني .رشعو عيد ةدس ىلا د دادغب ا

 || الواوسحيملو اوداعق جايلابالازاوملامهعتمو يلارعالا خرصالا يضرتعا قي رطلانميقارعلا ||

 ماشلاق ب رط نمناتع ينب نوزيف عطقناو* طقعرصم لدا حاف نعااالوماشلا لها اضياع |

 أ ريس ردعقلا أك كلذوردتقملا قاع ىتع رجلا مقرا ءاو»يوقخلا ناولءمخيشلا ناهز يف نيئس ٍ

 لعقن يل مرقلارهاطوب هللاودعةيورتلا موي ثافاوف نيملاس ةكمملا يليدلا روصدمعم احلا أ
 أ اولحر مدملتقا عورسكك سوبدب دوسالارجطلا برضواعي رؤالاتقمارحلا رجم لا ينويححلا |!
 ٠ هوذخ ل مهما لليقو عياحملا ةفاللخ ي ديعاو ةد -نيرشع نمرثكأ مث دنع وسال ارمدملا قب و 5

 أ عيب رلا نب دم لاق نسف ليزهدوعق ىلع ل :- ديعا اذفرجم ىلا ةكم نم الا ج نوعب راهنت اله |
 أ( يلر تاقو يربص ليمف هارااناو بازرملا عاقل لجردع مف ةاعأ أرقلا ةنس كم تنك ناهملسنمأ ||

 قاخيانا هللاب و هتلابانا لوقي وهوريدملا يلعم ارقلادمصو تاق ءةامد لعل اجرلا طقسف كلحاام |
 دمج لاقو#ى ردطاب هدسج مطقت دقف كلذ دعب يلعم .رقلاهاطوبأ جلف لوانا مهينفا اوقلخلا |

 يي معكو< ااا

 ١ هلوطو ضيا هةر ءاسو طقم نال اري داوسلا 1 حاف عراة موهور جيشا كمأتا يع ازيا مقان نبأ

 اينعهللا ىكر سابع نبانع ءامسلان .بكاوكبماو وقاس ؤرغةر(ابنمو)* عاردلا لظعردق :

 يدلا ءاورطو موق لم م ملال مت هاب ءأ امسلا نم بكأو كب ماوق' سرعت * ت ىتح ةءاسل موقت ال

 لليالارئاس مولا تعقنإ ةدعقلا ي د ةيسىءارلا ةف الخ يف ةئاقالتو نيرا دعو ثالث ةنعيفو

 1 *ءاسان تاتقو تاغقنأ بولا وموجتلا نأ اريثك ك كلذدمعي عقودقودلتم ى وراءايظعاضاعقا

 ' هلا ىلص يبل ناشلام نب فوع نع يرانا ءاور يدلل تيددحلا يندروأك تول ةراك اند
 | مغلا صاعتك فتم كراون سدقملا تينت قو ماع ةعاسل ١/ يدي نيب دعا لاق ملسو هيلع

 | كيس م نامذف خد اذهو تونا تلت الفاهذخ يع ءادونغلا صاعقوريثكلا توملا ناتو او

 راطقايف ةعقاولا تاب ولاو تيعاو طلايثو قراخلا نوعاطيف كااذدعب و ساومت نوعاط

 ١ هيف ل دقي نأمز سانلا يلع ًايديجو هللا مرك يلع نعركا سعنجأو يل دلاىورو+* ضرالا

 | ةرب رهايلا نع معنويا ىورو*اوقءاش نامزلا كلذ يف ءاقعلا تيلايف بالكلا لتقي أك العلا
 نم *يث عقو دقور مالا بهذا نمممدحأ ىلا يح بح توا 11 نامز ءالعلا ىلع اي أيدعع هلا ضر

 |١ مدقلا تارامااماو ع * مصتخملا هيح او يسابعلا نوم أملا نمز يف مهيلع قييضتلاو ءالعلا لمق
 لصتتو ل“ ءاكتت م كالذي ازتتلب ضقنت وت هدو يتلا يو 6 ةعاسلاط رشا نم يناثلا



 نوكييتح ةءاسلاموقلالا سميا ىلا ىلص هلا لوسرلافابثي داحاد م11 تلال مسقلاب ١

-_ 

 7 يف نكمل نعي ذموتلا»او درج لع ضب اقلك نيد لعمفرباصلا نام سال 2

 نملذا ةليبقلا يف نم «اوملا نوكي نا هعاسلا مالعا نم نأ دوعسم بأن ههذاريطلاءاوراحراك ا

 دي 0<

 ا لعذ ايهديجوملاز 9 ٠ رعدريغو دحامامالاو هاورمكل نب عك كلاين دلاب سانلاد ءسأ

 يانا ابني وح ةءاملا موقا ال # ى رسأ نع ديوب هاآورةقسف ءأر ةولايج دابع نامزلا

 1 كري *راودلدالا خافتا ةعاسلا أرتق انما#« سس ان عوريغو د ”امامالاو هاوردجاسملايف

 :أ بارتقا نم*ساودوعسم نبا نعي اردطلاءاورنيتايلل لاقيف ملطي ام ةعاس يا البق ل الخ
 ءانمال ارلقو ءارمال !ةرتك و ءابقنلا دل ةودايعلا يا ءارقلاةرتك و تاينلاةلقورطقلا ةرثك ةعاسلا (أ

 هاوراعتمت عرولاو ةيأوردهرل 'نوكي ىبح ةعادلاموقنال# يسال س ادرءنعيئاريطلا اور

 قوسلكو اهوةداتمةليبق لك دوسي ناايط ارهاوةءاسأ ا مداعأ نع ا! ةريره يل ' نا نعييعتوبأ

 ىت>ةراهحاوتف ةعاسلا ىدي نسبن '؟رمغلاراءصدقلاو دوعس لن ا! نع يناربطلاهاور دقتلا ا

 ةداهش :راتك هرورلاب ةداهشلا رورو لقئاو تدو مارال ا ملقو ةراغا ىلعاهجوزت أرملا نيعت | م
1 

 يعن ءالعلا دلو ةيتكلا ةرتك نع ةيانك ملقلا ثنو دوه م نبأ نع هريغعو يراثي لادا ورقخلا :

 ملعتي وامر غمةأكرل'وايغم ةمامال ا فؤأ نأ ةعاسل ا طارش ماما !اوادل انك طل لعب ن وفتكي

 ناةعالا ت اراما نمنأ امرقفل ةايصالا هم تشب كرتيو و اهاغل مل لصال ا ةيند جوزني نأ |

 م

 لجرلا ةرودح ل ناطيتلا 2: ةعاسلا طار ثأىء ةريرعيلا ن ,عي ل مرتلاهاورنإ د ريغأ

 ' ٠ 5 0. را
 ل 3 آ ىئ رعاالجر تعم“ ملم إ-رلا لوقيف نوق نقدي باذكلا نءتيدجلا :مهتددث موقلاىف ايف

 | نايزلا برككا !ذاظدوعس م نما نع حي“ مد يف لسع هأ ورتدجي دعماأميرداال وديجو 1

 ا فرلا دالوارتكي و مراجيح . الورك رقوي الودل ' كن ريش نم هلريح اورج ل اجرلايإ رب نأ

 ا ميلتما بائثدلا بولق لعنأم اا دولج نوسلب قب رطلا ةءراق لعة أر ١ ىتغ لجرا نا ىتح

 ا نومدي م ١ ن اصلا دولج نوسلي ىء«مور ديلا نعمر ريغوو اش اهاورن :يادملا ناءزلاك أذ يف

 *رايبلا يف نونواطتي ءاشلا ءاعرةلاعلاة ارعلا أفلا تب ا نا#ءاي رلمملا نودس# ولوقلا

 رظفاف هلماريذىلا سالادب ءااؤأةذمع عدلا ىضخر رمت نع لسمو يرام ييلاواورةعاسلار ظتأع

 ١ نودحيال دحسملال ها مفادعي 2 را ةءاسلاطارشا نم#«ةريرهيل !نعيراخلاءاورةعاسلا

 نا ةعءاسلا طارشا نعنا*نارخلا تثب ةمالس نع دوا دوب اود. ا ءامال ا هاور بيل ترامامأ

 لجرلا دمعي ىح ةءاسلا موقت ال* حملا ةرما يلا نعيفاربط!هأوررغاصالا ددع لعلا ست

 هانعموةمامأ يلا ن نعيلا اريطلاةاورابلار ظنيال همع هب كركي وةشيعم لعايجوزتيف ةيطبنلا ىلا



 هيلعدوعيال هتبأرق ةبأ رقلاوذ يكتشي هيو ءامدلا كفسي وهقحريشب لا .اذخ يب وماحيرالا عطقت | ا
 ةءاسلا موقتالا# دوم منيا نع ةييشالا ن لو هاور ءيشد دي يف عضوب ال لئاسلا ف وطي و ءيشب :

 ضبقي ىحو سادلانيب ءانعتلاودبت يتحوابي رغم اللسالا نوكي واراءهنلا باتك لءجيىتح
 مهتي و ءامهتلا_:رتؤي و تارقأاو نونسلا صقني ورشدلا رمح صقني ونامل مرو ملعلا ٍإ

 يافرغلا ىنبت ىتحو لتقتاودوجر ملارتكيو قدادلا بذكي وبذالاق دعب وءانمالا |!

 يغبلا اربظي و رقاوعلا حرانو نهدالوا قوقعل يادالوالا تاوذنرغىت-ولواطتهروصقلا

 رحستلاب ريعبلا سرق جمعي دب ةياور قو هعئاماب سرق: لجرلا تيأ روبارتسار متو ماعلا |:

 رف نمالا هني دنيد يذل لب ال نامز سانلا ىلعف أ قي . ةماما يأ نع ةييش يللا نبا زب !ءاورماشلا

 ا 3

 سانلانيب رومالا فلتخت ىتحو قدعلالقيو بذكلارتكي وسانلاكالهي وهشلاودسلاو

 اديفلهطا ضيفي وا_غةيغلملا ضيغي ورقلا لقي ورطملا اراكي ونطلاب ىغقي وىوملا عيلو

 مهقدص نقيتمارارشل يتح نولمجي' ب ذكلاب ءايطألاموقي ءاظرق ءامتلاواظرغ دلولانوكي و
 ةعاسلا موق:الا# ديجل هدهسو ىسوم يلا نع يللا اريطلاءاورةمللا ةحئار حري لهي ىدرو ثااذب

 ديعس نع هريغو دم“! ماءالاهأو رامتنساب رقبلا لكص 5 :متنسأ اي نولكاي موق جري تح
 دفاستي ىتحةءاسلا موقتال * ملاوماذحا ىلا وا صو :لاق' ب سادلا نود ده ءادعمو صاقويب نبا

 اثاث هيفدلأب ب ىلع شال رشم نءيفاردطلا ا هاقر قر الاي ماهل دهان سانا 11

 هدهديف لقت ىنعي ةفي ذح نع ىليدل دل' هاو لجوز رع !ياخاوا داق ءاطعو ل الح ساقهرد

 برخ او وزغلا ىلع رج وحسم 5 و لغو تمعك هةقح هلأ تب 5 اا :دجوت دادكتال جحشت ناذلا

 ياسر# ويدماا سني ز را هل 'دبع نعيفاريطلاو قازرلا ديعداور نيت ابك ةعا لاو كاد
 نءرازبلا ءاورردقلاب ايبذكتا موج دموع الا فيح ةءادلا لمار ةارمرا«يملتي

 يفبابي نم مبيد نكي لعل لقاو ارتك اواح :اجرن نورشع عمت ةجسااذأ# اعو ؤرم هي وجو هلأ موك يلع

 لجرلار عنا ةعاسل طاططأ أرشأن نم +رشب نب ها دبع نعرت ؟اعنءاوز ميلا اور اللا ارضح دق

 بارتقا دنع ةمال ارح أي  نوكت «دوعس» ن ور :!نعدوأ دون اهأ اديك كد اف دحسملاب

 هللاتقي و هلوسرو دلل مرح م كلاذواهرب ديف هتماوا هت ارا لجرلا حاكما وع :ةءايشأ ةعالا

 اهنمو هلوسرو هيلع !ثقمي و هلوسروهللا مرحامكلذولجرلا لجرلا حاتم :اهشنمو لو مرو هيلع

 ءال اطل ناو هلوسرو هيلع هللا ب تقعيو هلوسرو هللا مرح امب كلذو ةأرملا ةأأرملا حاكت

 يأ نع هريغو ينطقرادلا هاوراعوصتةب وت هللا ىلا اوبوتي ىتح شلل د ىلع أوداقأ أم ةالص

 ىلا قارعلا لهارارخو قارعلاىلاماشلا لها رارش لوحتي ىتح ةعاسلا موقتال +ىباصعلا لاق



 | ملاذا ..ةامزلارخ ١ يفكلذوهلابشأب رفي بلعتلاكرحيج ىلا وحج نموا قهاش ىلا قهاش نم
 | لجرلا كالح نامزلا كالذ يف نوكيدب زعلا تلح كل ذك ناك !ذاف هنا ةيص مالا ةشيمملا لدت

 ١ ناريجلاو براقال ايدي ىلمفالاوهدلوو هحجو زيدي ' ' ا اذاهي ويا يدي ىلع
 أ ميعنوبأ هاور اهيف كلابييتلادراوملاه ف دروب ىد ىرطيالا» هنوماكي وةشيعملا قيضب هنوريعي

 الف ماندرمايف مدجاسم يمبتيدح نوكي نامز سانلا ىلع أي*دوعسم نبأ نع هريغو |

 ا نءؤملا ىنخنتسي نامز سانلا ىعىف اي سلا نع قييلاهاورةجاح مييف هلل سيلف موسلات ا
 | ميلعلا هيف مبتبال نامز سالا ىلع أي« رباح نعى سلا نب! ءاور كيف قئانملا ىختسإ 5 مهيف أ

 ايندلا ىلءاضعب مهسعس لتقي ريغصلا هيف مري ال وريبكلا هيفرقويالو يلخلا نم هيف ليست الو |
 اصلا ىسياركتم نوركتي ال وأنورعم نوف رعي ال برعلاةئسلا يتدسلاو مجساعالا بولاق مهب واق ١

 | هلاىغر لعر عيشي دلا هاور ةمايقلا مويمببلا هللارطنيال هللا قلغر ارش كئلوااينختتسم بيف أ

 نبا نع حيشلاوبا ءاورؤ الاص م دحال ليقتالاسفغن نوسم يلصي نا ةعاسلا بارتقا نم# هنع

 هل

 ل

 ىح موقتال ةعاسلانا* ميتحل مح مست القاهناكر اوابطورشب نوت يال مهنا هاتعمو دوعسم

 ةعيطقو راوطلا هوس ةءاسلا طارشأ نم دوعسم نبأ نع ملم ءاورةم-رغب حرفي الو تاريم مسقي

 * ةريره هلأ نعدي ودرم نبأ هاهرني كابأين دلا لام ناودايجلا نمعيسلا لطعي ناوماحرالا
 اع ةييش ىلانيا ةاورراوملا ىوسوقلحلا ءوسو شحفتااو شمفل اروظي نأ ةءانلا طارشا نم

 .| دجاسملا باوبا اوتأيىتحرثايملا ىلع نويكري لاجب ةمالا هذهرتل آي وكي دوعسم نبا
 | تناكول تانوعلم نهناف نهودعلا ناهعلا نخلا ةعس اك نهسا'ور ىلع تاي راعءتايساك م است

 رم نبا نعم اود !مامالا ءاوركآبق مالا ءاس تمدح اي موم دلل مسالا نمةما ءارو

 رانلا له[ نم يتما نه نافنص هنع هلأ ىغرةريرهيللا نع لم ةياور يتو*ماظعلا جورسلارئايملاو

 | تاليممتاي راعتايساك ءاسو سانلااهبنوب رضي رقبلا بان ذاك ط ايس موعم موق دعب ايهرأ مل
 . َّء ع 6م

: 

 1 اهحير برأاو اهمي رنودجي الوةنملا نولذدي ال ةلئالاتخيلاةغح اك نومؤر تالئام

 اهنمظعي ونيس ر نربكي يانيهلادلاضاي ر يف يوودلا لاق ءاذكو ا فك ةريسم نم دجويل
 ١١ ةهجلسو هيلع ا ىلص يبلا جلاقامهنع يضر سابعنب ا نع+جاهوواةباصعوا ةمايع فل ١

 ! لاقف ناس هيلاماقف هعالاطارشاب كربخ ال | انلاابيااي لاقق ةيمكلا باب ةقلذخا مث عادولا
 ا ميظعتو ىوطا عم لم لاو الصلا ةعاضا ةعاسلا ط أرشا نم لاق هللا لوسراي يعاو ينأ كا دقاةربحا

 | ناطساي تالذدنسف هديب دهم سفن يذلاو من لاق هللا لوسراي اذه نوكي وناطس لاقف للاملا بر ا

 ا نكوخي و نئافعا نمت *يو قداصلا ب ذكي وب ذاكلا قدصي واهغم ءيفلاو امرخم ةاكرلا نوكت ١

 قى

0 



 تسمم سس ميج هي سس م يسع يصيس هي صيت ممم سس ل2 عسا عل ا ا كثر ع

 يمس سميد

 ب ا د عل يي

 ركنيو ملكتي نكي 1 سانلايف ملكتي لاق ةشيي ورلاامواولاق ةضييورلا ملكتي و نيمالا ١
 هعسرالا ىقب الف ثارقلا بهذي ويعمأالا قا الفمالسالا بهذي وممراشعا ةعسف قملا

 ربانملا ىلع طفي و ءامالإ ةروشملانوكتو ىتءا روكذ ندستي و بهزذلاب فحاصملاىلحيو |
 سئانكلا فرحرت 5 دجاسملا فرخزت كللؤ ددعف ءاسلل ةيطاخملا صروكتو نايبسلا
 ءاوهاو ةنلتقم لة رأو ةدغابتم براق عم فوغدلا رثكتو رياثلا لوطتو عيبلاو

 ناطسايكلذ دنعمدب دمج سنن يذلاو منلاقهلن'لوسراي كلذ نوكيو ناطس لاق ةج

 ىري امم ءاملايململا بوذي اك دموج هسيلق بوذيةم الا نم لذا مهيف نمارملا نوكيا
 نالغلا ىلع راغي و ءاسلاب ءاسنلاولاجرلاب لاحرلا ينتكي وهريغي نأ عيطخسي الف ركتملا نم

 || ةنوخ ءانءاوةرخ ءارزوو ةقسف ءا ما نوكت ناك“ اي تالذ دنمم ركبلا هي راخ ىلع راغي

 ا كالذ ددع اتقول م يالص اواصق موقعك ردا ناف تاوهشلا تر .ترروعيت و تاواصلا نوعي دو

 أ مهم ءاقوسانلا ءانج مهم اسجايا مث وات برغملا نم يبسو قرشملا نم يبس ٠ يجي ناطساي

 |( اذهمىلا سانلاجحي نالسايكالذ دنعا ريك نورقريالو اريغص نو.”ريال نيطايشلا بولق
 ءاير مهارقو ةل الل مرني :كاس.وةراهتل موايغاو اهريتواول م كولد جت مارخلا تيبلا

 |( وشفي لرالساي كالؤ ددع هديب يسفن يدلاو مت لاق هللا لاوس أي كلذ نكي ولاق ةمعتو
 أ قاوسالا براقتيو ةراهتلا يف ايحوز ةأرملا كراشتو ينذلاهل كركلا رطب وبذكلا
 || تايح ابيفاجير هلا تعبي ناطساي كلذ دعايحاب را ةلقو اهداك لاق اهب راقل ا ءولاق
 | من لاقهللا لوسراي كلذ نوكي و لاقدوررغي لف ركشلا او ارامل هالعلا س ور طقتلتف رفص
 ا اال هنأ ةأنعم لا فوذصلا راكي و تي هلا يف هلوق هي :درعنباهاور قلاب ادهم نع يذلاو

 (١ رثكتف اذكحو فص ي ةعب راو فص يف ::201لكفطصي ل: لوالاف لوالا ف وفصلا نو

 راشا5 اهفغابتو بواقلا_مااش ثروي كل نال ةسغابتم بولق عمدلوق هدي وفوفعلا
 || ةعانا باراقا نم*؟ب ولق نيب هنا ب! ايو اما. كالواهرتا ياكدوفصاوميقاثيدح هيلا

 ءاترلا اولك اواي رلا اولكاو رئابكلا اواوقساو ةنامالا اوعاضاوةالصلا اوعاضاسانلامتي ًاراذا

 عايسلاو جاو ذخت اوريمازم ن ارقلا اوت اوايندلاب نيدلا اوعاي هىوهأ اوعبتاو ءاتبلا او ديشو

 ![ نمعئاو قالطلاب اونواهتو انزلا اشفو روجلا اورّثك اواسابل ريرحلاو اقرط دجاسملاو اقانص

 ءاتمأو ةبذك ءادزوو ةرخ ءارماو اظيغ دلولاو اظيق رطملا راصو نيمالا نوخو نئاملا

 تفرخزو فحاصملا تيلحو ءابقنلا تلقو ءارقلا ردكو ءالعلا تلقو ةلظ ءافرعو ةنوخ

 روما تبرشو فزاعملا تاهتساو تانيقلااوذحتاو بولقلات د.فو رب انلا تاوطودجاسملا



 * م

 ١ ةراجقلا ف ايجفز ءأ ةاارملا تكراشو , قيشأوملا تضقنو روهشلا تسقنو لد تاطعو
 (| هللا ريغيب فلجيو ءاننلاب_لاجرلاو لاجرلاب ءاسلا تييشتو نيذاربل ساثلا يكرو |

 ا هن ًأرمأ لجرلا عالداو ايغع ةنامال اوامرغمةاكرلا تناكو ا دهم 8 3

 ةمالا هذه رخ! بسو تي راوم تارامالا تراصو ءابا ىصقاوهقي دص برقوهمأ قعو

 | ناجيتلا لاجرلا سبلو ريانا لاهجلا تدعصو طرشلا ترتكو مرش ءاقثا لجرلا مرك راو
 0 مربانم ءايطح ترثكو ءاسلاب ءاسنلاو لاجرلاب لاجرلا ىنذتساو ءاتبلا ديشو تاقرطلا تقيض

 | مقاطع لمتونوعشي اه مموتفاو لالحلا مهيلعاومرحو مارللا ملاولافكتالو ىلا العكر
 تراصو مكاوما يللا  متعيضو ةراجت ن ,ارقلا عذَخعاو ممماردو مريناثدهباويلحيل لعلآ

 ريكلاب متي رضو رسيملاب متيعلو ميدان يف روجلا امتب رشو جماحرا متمطقوكرإ ارشدنعلاومأ
 ِ تالتخأوةماملا ظيخل «يربلا ل )مةقواءرغم اهو اروكتا زك واعت متعنمو ري «ازلاو ةفزعملاو

 م ءاهغس كروم امتياوو ني زاوملاو لوب كلا ففطو طاقسلاوديبعلا ين ءاطعلا راصو 5 ةاوهأ |
 افانص عاب كاوواجاو ةحنادأ وق ههجسو هلا أم ىلع نيم اوما ريما نءيبلي دلاوسيشلا وبه هاورأل

 نعملسو هياع هللا ىلص ىهن تيدحلا هنهو هيلع سا < و جرسلا يف سرفي يش وهوة نص عج

 ا ةرايعدودللا ل .طعتووب انتا هر هاو يدع ةمال يش ةنيق عجن تاديقلاوءروغنأ فقص

 ةياهعتلا ضئاورلا سو ضنئرلا نم ةوأ» ىلاةراشا املوأ ةمالاو ذه يح آيس اوقو» رمخأ

 |١ ناجيت'!لاحرلا سباو هلوقو ٠ ”يلدرش عج ماكملا ناوعا مط رشلا ترتك هلوقو» مهنعمثا شر
 ا مسودياعهثا لما دقو مثارعلا كرتو جاتلا سيل نم سرءلاو سووا ةداعملا اوعجر يأ 0

: 

 ا براثو ىذاقلا درو قرادادي عطقو :ونصحغلا ريغ دلجحو وصخ حنا يئارثام حرت مدع نع 1

1 

| 

 : ثيدحلل سانلا س اجو انيق ءانيلا نع ةرايعتاقرطلا قىيضتو» برعلا :راجت مئايعلا 1

 ([ ناييصلا بعا ىتح رسملا ندوه راق هيف « يش و راقلا رسيملاو«نيراملا ىلع نوقيشيع

 أ ريكلاو ٠ هوو ضيبلاب دايعالا يف مالا هنمو يجز ربلا ةمالملا لاق ةيابنلا يف هلاق زوجلاب
 طاقسو هوبالا تال ؟يشو ف زامملاو ةفزمملاو «دحاو هجودل يذلا لبطلا ليقو نيس ًارلاوذ لرطلا
 اعلا ١ مدقلا نم طارشالا نم ةلج هذيف ىلاعت هللا هر لاق# مهين أاداو مهذارأ سادلا

 لأأسنف تغلب دق وا ةياغلا غابتنا تداكدقو امويفاموي ديازتلاييثو ةدوجوءابلك يوأ

 رسلايف اهانيدج ىلا بونذلاانأ رفغي وننسلا ىلعانتيع و نحل نمانعت+: ونتفلا انينجي نا هلا
 دقو + نيملاعلا براي نيمآ نسطلاو نيسحلادج ءاجبنئملا وذ مركلا داوجلا هنا نلعلاو

 | نع يراحبلا هاورام اهم ماقملا بدانت ثيداحا ةلجايهيفدرسمسقلا اذهدمب ةئاخ دقع



 د معو 6

 يدلل نامز كيلي أ أيال هنأ اوريصأ لاقف جاجا نم سنا ىلا اذ * لاقى دعني ريب زلا
 نب ةبتعنءيئاربطلا ىورو# ملسو هيلا ىلص متيبن نم تعمم راوقلتىتح هنم رش هدعب

 اهيف كسقتلا ربصلا مايا مئارو نم نا لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا :رع ناوزغ
 كثسو نينا ديع نعمريغو دوأ دوبأ ىورو# كمن وسخ رجاك ل هيلع تا لعج ذثموي

 تح تجرم سالا نم ةلاثح يفتيقب اذا كب فيك لسو هيلع هلا ىلص يبتلا لاق لاق ص اعلا
 كتبي مزلا لاقيفرمأت <يفىلاق هعباصا نيب كبشو اذكح اوناكو اوفلتخاومهتاناماو ثدوبع
 هان رماشلع ووش ةصاخرماي كيلعو «ركتنام عوو ف :رمتام خو كباسل كيلع كلمأو
 بيصيس ْلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعهّلل يضر رمت نع هريغو ميعن وب وباكورو

 هبلقبو هناسلب هيلع دهاق هللا ني د فرع لجر الاهنم وجنب ال دودشءالب نامزلارخ - 1يف يتمأ

 ةنيذح 2 رعملسم ىورو# هب قدصف هللا ني هفرع ل جرو قب ,اوسلاهل تقبس يذلا كل ذف

 نم هج باوبا ىلع ةاعدمن لاق رش ريحلا اآذهدعب لهدا لوسراي تلق لاق هنعهلا يب 2

 نايفرمأت يف تافاتنسلاب نو لكتيأت دلج نم لاقادل مهغص تاقابيف هوف فق اهيلا مهب اجا
 لزةعاف لاقمامأ الوةءامج لن كيل ناف تلق مهماماونيملسملا ةءامج مز زان لاق كلذ يكردا
 هنعةب اورذيسو# كلذ يلع تناو توملا ككر دي ىحةرجت لصاب ضعت ناولو اهلك ق رفلاكلت

 بولق مهبوأق لاجر مهيفموقيسو ينسب نونتسو الويل دهب فرو دتييال ةمغا يدعب نوكي ١
 حج لاقكلذ تكردان اهلا لوسراي عنص 1 فيك ةفيذح لاق سنا نائج يف نيطايشلا

 هللا يضر ريفا نع قبلا واحلا ىورو * # كلام ذخاو كرهلظ ب رض ناو ريمال ا عيطتو
 نيب كيشو ةلاثح تدك اذا ثنا فيكترذابا ايدل لاق ةسوهيلعما ىلص هلا لوس رن
 يف ميوفلاخو مبقالخاب س انلا اوقلاخ ربصا ربصا ربصا لاق هلا لوسراي ينرم انام لاق هعباصا
 ملسو هيلع هللا ىلص يبلانا هنعهلا يضر ةطفرع نب دلا> نعهريغو دم ا مامالا ىورو#* ملايعا

 تعطتسا ناقكلل ذ ناك أ ذاف ف الثخاو ةقرفو نتفو ثا دحا يدعب نوكتساهنادلاخاي هل لاق

 لاق هنع هللا يضر ةريرهيملا نعي ذ.هرتلا ىورو * لعفاد لتاقلاال لوتقملا هللا دبع نوكت نا
 نم نامز يِ أي م كلهدي هرم أ امرشع متم كرت نم نامز يف متأ لسو هيلع هللا لس هللا لور لاق
 هللا لوسر لاق لاق هتعهّقأ يضر دوعسم نب هنا ديع نع لسم ىورو#اجح ديرع ”اهرشعب مهنم لمع
 بامصساو نوي راوح هتما نمل ناكالا يلبق هعما يف هلا هثعب يبن نم ام سو هيلع ىلص
 الأم نولعش ونولعفيأل امنولوقي فواخ مدعب نمفلختاهنا م “م هب نودتقي وهتنسلا نودخ 0

 // وهف هبلقي عدهاج نمو نمؤم وهف هنأملي مدهاج نمونماوم وهفهديب مد هاج نق نورمأوي



 ا
 ا أ

1 

[ 
! 

 ا

 ا
 ا
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 ا
 ا

 ٍ سايع نبأ نع يقييبلا ىورو *« لدرخ ةبح ناكالا ع كلذ ءارو سيل نماوم

 !| هلف ىتما داق دنع ينس كس رار *مل-و هيلع هللا ىلع يبنلا لاتلاق اهنع هللا ىفر |

 ؛أ تارامالا هو »لك ةعاسلا طارشانهتلاتلا مسقلا تاراما اماو اي * ديهش ةئاءرجا
 | تيداحال انا لءاوامواوحو ة«ىديملا .اهنم9ةريغك يب مف ةءاسلا|,بقمت بلا ىربكلا ةبي رقلا
 ا هللا ىلص دقه ةما براق رب#كمهنال رباطلا هيقأوهللا ديع نبدقم ودو رصف داكمال هي ةدراولا

 ا لاجرلا» نم برض م د اوهو# دتعوأ منع هلذ ا يب مرةمطاعدلو نموهوهلنا دبعوبأ تنك ءملسو هيلع

 هدخيف اهقرفا ايانثلا قارب نيديعلا لكأ نيعا جلب ا جزا دعا فبالا ىنقاةببجلا ىلجاةعب ر

 || هللاىلص يبنلا ةمالع هنتكيف ةيعللا تك ىرو بك وك هن أك ههجو ءىضي دوسا لاح نميالا
 مسج ههسجو يشرع نول هنول ني فخ ا لي زا لسو هيلع

 ٍ مالكلا هيلع طبلا ذاولقث هنا ل يف ليئارسس ا

 || ناتءابع هيلع هيحانمم رسلا عوشح هل مشاخ ةدسنيعب رانبا ىلا هدب رسل هذه برسض
 ( -_:ربرضلاو رعسالامدآلا « قلط ينال قلخلا يف وهيلعهما ىلص يلا هبي ناتيناوطق

 | نع رعدلا رسما نم ةببطا ىلجاو ريمقلاو ليو املا نيب نمّةعب لاو محللا ىفيفحلا لاجرلا

 فئالاطمويأ تردرعلا عيفر مسالا مشاوةينرالاةقد عم هلي ولط فنالا ىبقاو هعببج

 نراقم ريغو _لئوللا قوشملا جئبالاو دادتماو هفرط يف لوط عم ب جا اسوقمجزالاو

 نيذففلا لي زاو لاعكا ريغ نم نانجالادوسا لكألاو نيعلا عساولنيعالاو نيبجاملا
 | نوكييدبملا جورخ لبقو *لخلا ةريدق ةيناوطقلا ةءابعلاو اهدعابتم نيذفقلا جرفنم
 |[ *ر دكلا ىلإ ربظاوضرالا كيد دي دىف ماددق نار1. يلا نب دي زي ةي رذ نم وهويلايثسلا

 | يذمرتلاو دوادوناو لم جرحا 6 لاجدلاعسملا جور ىربكلا ةعاسلا طارشا نمو لك
 سو هيلع هل الصتا لوسر لاق تااتاهتع هللاىفر سنك تنثبةم "اف نع يبعشلا نع

 ككدحا تنك يذلا قءاواتيدح ينتدحو ساو عياب و ءاج ايئارصن الجر نأكىرادلا انا
 مادجو ملل نمالجر نينالت معيار رب ةنيفس يف بكر هنأ يبث دح لاحد | ميلا ك”رع

 ريض أ ةيساو له سهتلا برع نيحر ماي ةريرج ىلا !وفرأ حرصا يفارهش جوملا م أبعاد

 ثار واولاقف هربدنءهلبقا .نورديالر عشلاةريثك“ باها ةباد يتيقلد ةريزطااولحدف ةنيفسلا

 الجر هيفنامريدل اذه ىلااوقلطتا موقأا اهيا تلاق ةساسمل !امواولاق ةسا سطس! انا تل اقف تناأع
 هدشاو اقلخ طق ماني رناسنا ملظعا اذافري دل ادا دفاعارسامةلطنا قاوالااب كربخ ىلاوه

 ىلع متر دق دق لاق تناامكالي داكقدي داب هيبعك ىلا هيتيكر نيبام هقدع ىلا هادي ةعومشاقاثو
 ا | متغا ىنح حربا ا انفداصف ةي رحب ةنيفس فاك برعلا نم سانان نغاولاق مت :ااميفوريخاف يريخ



0 

 '| هلبق فرعنالر عشلا ةريغك بلهأ ةب دانيال حش نريزج ىلاان اقرا !غارهش جوملاانب بملف |
 . . ىلااودمعا كلاقةساسمإلا امواناقةساسجلااناتلاق تناامكألي وان ةفرعشلا ةرّثك نههريدنم |

 ! :ىعيفوربخاف لاقاعارس ياابو اوشالاب كربخ ىلا هنافريدلا اذهيف يذلا لجرلا اذه |
 : لاقرتال كرا كشوي هنااما لاق منايلقرقا لمابلذ نع لاةربغقست اهيا نعاتلق ناسب ل

 ا لاقامت ءام نم نوعرزي اآبلهأو ءالاد ةريخ هك يح منائلق ءاماهيف لهي رباط ةريحج نع ينوربخاف ٠

 ا 0
 ا

( 

 معنانلق برعلا هتلئاقأ لاق بري لزتوةكم نع رح دقادلف لعفامنييمال أ يبن نع ينوربخاف

 | كرا ملريخ كلذ لاقهوعالأو برعلا نم هيليامىلعرهظ دق هنأ ءانربخاف مهب عنص فيك ل لاق |[

 ا 2 يريساف جورللا يف يل نذوب ناكشرييناو لاجدلا مييسملا أاناىف ءاكربذم يفاوموعيطي

 تدرا انكاهاتتك لح ناعم .رمخا معو ةبيلو ةكمريغ ةليل نيعب را يارا عبه ال 95 رقعدا الف

 2 وأهنع يف دصي ف يس هديب تأمل «ينلبقتسا| هي هو كح اولخدا

 / تنك لهاا ةبيل. ذه ريل «ذمربدلا يهتز هفكإ اسوهياعمشأ ىلص هللا لوسر لاق ّتاهنو سري 3

 نعو هنعاكلا دحا تنك يذلا قف قفاودنا يةتيدح ينعاد لاق رعت سس سانلا لاقف كلذ كت دح

 اماو أفرع + عضولا كلووربلا نمأ اعينداوذع لاى ما ابتي ر قا ذاةتيفسلات اءرالاقي اوكفراهلوق

 اهيلا نوهلمف بكرملا قرغ نمادوخ م معم نوكتو ربأا نم مهجن ارح اهب نولحمتسي ةي رجلا نفسلا |
 ند ةلاعق ةسالا اوةجايتهأو هجأ وه |بارطضارجيلامالتغاو نحل ارعشلا ظيلغلا باهالاو ْ

 هجام نءادنعةماماشأثب ثيدحو هريغو مم دنع سا ثلا تيدح هيف تي دح طسبأو ءيجنزربلا :

 اولاق نالكتلا هيلعو قيفو كاهثأب واهريغن هتادأي لا ضعي ديو ,وريسدتلاب ن ,اكمالا بسحب

 مالا رخل امن اوءاسالار 5 1 اولاج تلا هعمأر رذحالا ا 3 ؛ تعيو ملهللا ناو لاج ىلا ةدعف نم هرظعا

 | هاتمم يرالأ دعو ]مدع ديني اثيدحوهريغوو الاد .ءدوعسم نبأ ثي دحومريغو

 1 خخ هو و || اهنالعخ نيب مهجتوا دع اواقاس ثيداح الا هذه ىسناف 0 ًاطادبعاةي اديس يلا شيدحو [

 ا قر شماوضهدي راش !و قر مدملا ليقن 7 نال نعأ اري ماج يدنا اةكم. نعوةميدمل دلال

 بناج ىلا 2روكت ةريغص ةديفس براقلاو يب اطخلا هلاق سايقلاريغ ىلع براق عمجو] هاف برقا

 ا

( 

 ا : : ل 1 1
 || ليلا يف قي رطلا بقتلاورشلا يف كلذ لاقيامرثك اورومال نطاوب نع صحف 'اوهو سسهتلا ا

 ا لاق « ركتاذا كالملاوا بيطلا ديب نوكت تناك وسوا بسيفقوااصع ةرصخلاو باقئاهعمجو ظ

 ا

' 

 (| مالسلا هيلع مد ةيرذها ًارذذنم ضرال ايف نكي نا لاقف سو هيلهللاىلص يتلا ب طخ[

 ١ اقف انمكالذ فرع هيلا انديرا ف لوقلا ةءغالط يف هادنظى 0 جراخ وهو

 |_نم جر ناد لسم لك _حيبججانا 0 رج نإ كاع ينخوخ الا وخلا لاجدلا ريغ ريغ ||



 0 ةدشناهلل د

 ماشلا نيب قيرط نمي الخ نم جرخي هناو ملم لك يلع ينفيلخ هاو هسفن حجج لكذ يدعب

 1 الآ نيعيس هع.دق» ىلع نأوالاهش ثيعي وانيع دوت اواي ارسلا ثععبي دسفي يا ثيع يف قارعلاو

 هلا !ىلح_لاق عرسا عرسا ىاودب ودب لوقي مهيف نمرعشا لجرمميلع ناهبصأ دوهينم
 || ينانا لوقيف أدبي هناو يلبق يب ءاي اا يفصيول ةفص كل هفص اس يئافاوعيث اف هّلثادابعاي سو هيلع

 : هنأو روعاب نسل مب دوروعا هناوأوتوة ىت> ب رنورت الوب ر رانا لوقيف يندي مي دعب يننالو :

 ا اذكم ةاحبم اقورح يأ بتاكريغو بنا فتم“: م لك هاورقي رفأك هينيع نيب بوتكم :

 ةنجوراتتارانو ةنس دعم نأ : اهنمةريثك هنتفو تاب ناورلا ضعب يف هب حرصك ف كح |

 أ| تناك ا اماللسو درب هيلع نوكت»فيكلا اوف ًارقيلوهللاب تغتسيلف هرانب هلا ثاران هتنجو |
 | اهلك ضرالا حيسي هناو شكلا ةوره ىط الخ .الهنم ضرالاادل ىوطت نا اهخءو ميهارب ا ىلع |:
 أ( هتريدتسا ثيغلاكريسلا يف هتعرسو ةنيدملاوةكمال اه 'وطيسوالا د 3 3 وي نيعب رايق |

 !| هيوشيو وحلا نمريطلا لواعتي وبرغملا لهاو قرشملا لهاابمع-ا تاهص ثاللت هل ناو ميرلا

 | لوطا هيدي ىدحاودي وقح غليرال تاضوح تالثمويلا يرجضوجيمباو ' ايش سعتلايف |
 | ةفح ِق جرويدناو ءدي ريام ناتيللا نم هجر هر -ق غابت ةفرحبلا يف دلي وطلادع”ىرخالا نم

 || هناو ٠ هركذ نعسانلا لهذي وضرالار ك1 يف هجايدحا ىقريالدرلملا نمراب داونيدلا نم
 || معن لوقيفكب ريفادبشتاكماغ تشن و كأي كال تتعب نأ تي ًارايارعال لوقيفقأأي

 ٠ هعيتيف كب رهناف هعب أ يباي هلزالوقيفهماةروص ىلءرخ ١ اوهداةروص ىلع ناط تهل لثمتيف

 || نم صقنيف جرخي هنكلو نزلا يف نايبسلا هتمرل ناهز يف لاجدلا جرخول ةفيفح لاقت نمو
 أ بيساعإكاب هنوك هيت كزودك يجرحا اطلوقي ةب رهاب رعدناو ٠ نيدلا نمةفخورلعلا
 : مل ليسل ليس نأمر ةرهغلا ىلع يق ايهناو ٠ للا ريما بوسعيلا ل ز]صاواهتعاج يأ ل يلا

 :| راطضرملا نباص ويست نا جيرلارم ايدناو ٠ سييبف سبدي نادرم أيت عجريف مجري ناءرعأي '
 ( اببسحا نأ نودي رانايلذاب 3 :ر2 سعما او دقو نيملاعلا براتب لوقيهناو ٠ لعنتفضرالا |

 اهريسا نان ودي رتالوقي وةنسلاكة مخ اورهشلاكمويلا لمح ىتح سعدللا سيف مننولوقيف :
 ساعلا بمب دئادشتا اود تالت هجو رح لبق يف 3 هنأو ٠ةعاشاك مويلا لمن معن نولو يف

 أاهتاين ثاث سم نا ضرالاو أي وأه .رطم ثلث سكش نأ ءاهسلا هللا رم يديد عوجاييف ا

 || متاهتابن ىلا“ سرق ضرالا هللارع أي واهرطم ىبلُث سحق ةيناثلاةد لا فيس ءامسلا هللا رم اي

 أ دلفءارضخ تدتالف ضرالا سعأي و ةرطقرطق الف ةتلانلاة هلا يف ءامسلا لج وزعم سحأي
 لاقثالذ ناكاذا سانلا شيعياف هللا لو سراي ل يق هللا ءاشامال تكلم الا فلاخ تاذىقبت



 د ميصوسم ---..رأ

 راشنملاب اهرشنيفةدحا ١و سفن لعطلسإ هتاو٠ ماهطلا رج -ممكلذي رج ريكتاوسيستلا |
 |( يريغأب ره نأ معزي م نآل اهثعب يتافاذه اورظن !لوقي تام هنيب لاجدلا رف نقش اهييقأي ىتح ا
 طق تام هللاو لاجدلاهتاودع تناوهللايب رلوةيفكلب رنمثيبحلا هللوقيف هللا هثعبيُم :

 نوكي د مالسلا هيلعرضحلاوهوهي لءطلسب الفايناث هلعقي نادي ريف نال! ىبمكينةريصب ددشا
 |( هللا هيطعيو هنأ هنعل هوردام باذكلا جسما اذه لوقيس انلارذ دي مالسلا هيلع عسيلا هعم

 أ دلدد اك ىرقلا لها نارذني نيلجرهي دينيب نا ةياور يفو « لاجدلا هق-ل, الاء ةعرسلا نم |
 أ ةكمريغ ارلك ىرقلا لخدي و _لاجدلا باح“ الواابلح داهنماجر خا ذاءاياع' ارذنا ةيرق '

 | كسنمال هللا يتتعب ل !يياكيانا لوقيف تنأ نملوقيف م..ظع قلحي وهاذاف 2ك رع ةنيدملاو
 2 كمال ١ هلا ننس لب ريجابأ لوقيف تنا نم لوقيف ميظع قلذج وها ذاع ةديدملاب ريو همرح نم

 ا ىقبب اله تانجرت الث ةئيدملا فجر واهوقفأتم ةكم نم هيلا جرح يف عيصن وهلوس
 أ كلذ 0 قنات ذل ةديدملا ينتفديلا يراها 3

 5 هلخاو هعلب و هما ىلا مجرربل لجرلا نأ قع اسلاديلا جر ري نمرح أ نو روكي ص الط موي ميمولا 1

 تا هيلعدت_لا ىلص يتلا لاق ةياور يو . هيلا رنا ةياهعاطأب رابقتويف هحمتو :

 وق 51 ةقيدملا ىللأ ١ ظني ماطيف | دحا دعصي هيف لاج دلا« ٠ ىجي ص الا هكا مويامو ص الخلا موي

/ 
 هنا ل نعمدذصعو يجنزربلا لاقدجا دح. سهأ له نضال رص ةلأأ ذه ىلأ نورتال ا هباصصال

١ 

 هلئأ ىلص هنمز يس ناكدقو طاب ضي و عفر هدحيسم ناب هتمرزاي> حاوممو هيأ !ءدّشا ىلص ا

 أ فيرشلا هدحسم ناقرلسو هيلعمللا لصدي رسام عقود بعلا ودي رطاباينيم سو هيلع ا
 ا ( ىنفقاتطلا تعع# هجام نبا لاق 2 ةدئاف د6 اضايب ملت هر انهوودر عب ةعأسه نماشيب 'ىري

 ةي ناي ىلا 3 ” تحب دوما ىلا زاجادلا تي دح مق ةدي نأ ىغم لوقي يب راخخلات معم لوقي ا

 ا ركسسأأي هناب لعيف معلاامأ لمتلاو ملعلاب هن. ةاجلاز نأ مل ا يك اءاو# باتكلا 1 ل ا
 | توي تحدي ر ىريال ادحأ ناوروعاب س ل هنأ ع تاوروعادنأ اوكللذ نعمزنم هللا ن اوبرشي وأ
 ]| ال هئاق نيعرطشلا دحا ىلا * يق نأبف ل امعلاامأ اوُثأل ذريغو مهتوم لبق ءايحا سانلاءارياذه ١

 ني واضي اا ١بلذديال هنات ايأ وزلا ضعب يففروطلا دج“ ىلا وأ ىمقال ا دمج رويجملا ىلآو واامهاخدي

 11 لخدي امرثك اهناذ يراربلاو لابجلا يف هنءبرهي ناب وفيكلاةروس لوا نم تاي ارش عرقي ||
 1 اككورناكل هنالعتلا ناو هيحصتل انا نولوقي ماوق'لاجدلان يح عيلرمسن يديبعنمفىرقلا |
 4 داهح نب ميعنه اور مهلك مهيلع ل زن هللا بضغل زنا ذافرجشلا نم رت و ةمأعط ن . لك أن ءرمصت ْ

 (| حيبتلاب وقار اريطلاءاور ههجو يف لفتيلف كدم هيقل نفاعوفرم ةمامأ يب !نعف ههجو يف لفتي ناب و .|إ



 ٍإ 0 ا درب هياع نكته 1 ومعسلو دياي عض ظافر ىاعلا 5

 هنع هاى غرة ره نع لسمو يراحبلا ىور6#مالسلاو# الاصلا لصفا هيلعوأ هديل ىلع ىسع

 جكس جرن نب! كيف لزاي ناك هوي هدب يسن يذلاوه !سوهياع هللا ىلص هلا لوسر لاق لاقهنا :
 أ لاق دنع هللا ىغررباج نعمل. مىورو+ةي زكا عصو وري زملسا لتقي وبيلصلاسكيف الدع |

 ١ تررهاظ قحلا ىلع نواتاق, يتما نم ةفئاط لارتال ملسو هيلع هللا ىلصتتا لوسرلاق ١

 !| مصعب نأال لوقو انت لص لاعت مجريما لوقو ميرم ننىسيعلزعيف لاق ةمايقلامويىلا ا
 | ليقع تيدح لوم يراحبلا ءاورام ىلع هتياحو#ةمالا هذممعللا ةمرك :ءارعأ ضعب ىلع |

 ىسع تي "روامهتع هللاىفر سايعس أت تيدح يقوردصعلا ضي رعدمج محا هنادلاخ نبأ

 || ةالصلا هيلعو انيبب ىلع هتريسااو# سارا طيس ضا.بلاو ةرمخلا ىلا لالا عيب رممرم نبا أ
 : ماللسالا الأ ل يقي تادقي نخل عضو وةدرقلاو ري زدخلا لعق وبيذصلا قدي هنأف ماللاسلاو ا

 || زونكلا ريطتو ابليقي نم مدعل ةكّزلا يا ةقدعلا كركي و هللا الا ديعي الف نيدلا دو |:

 أ مسيذ لك مم عرتي و ضغابتلاو ءاندشلا عفريو بلاملاءادتقا يف بغري الو هعءز يف
 ا اهرضي دام ةأشلا م تذلا عد و مرضت الف براقمأاو تايذلاب دالوالا ب هللا تح

 ١ ىلع رذنلا عض ىت .-مد ادعت 5ك ابعت ضرالا تبدو لاتقلامدعني و ال م ضرالا ةلعوأ

 اترال روتلا واني ولاتقلا مدعل ليلا صخرتوةدامرلا اذكو مهعيت ين ينعلانماطقلا ||

 ْ رعب عدت نوكي وةمالا هذه ملاالو مرال ةيوب كامي رشلل ررقهد نوكي ءابلكت رحت ضرالا |

 ١ هنال ياعتو لو هيلع هنا ىلهدمةما ىءويهكلذ مو يأ ودولزينأ ل بق ءامسلاي هلا |

 1 كيس تاياورلا لصاحو ةباحعملا لصف ويف دشييحو ءار أارساللا أةليأ ل هو هيلع هللا ىلص هب مع جحا ا

 ةسئجا ىلع هيف اعضاو مورلاة دوجوم يو قشمو قرش ءاصيياةرادخاددعلزني هنا كلوز أ
 نولسلا لدي ردد ىلع دعي قش هددج* ًايوحرابللان ءنيشم تاعاس سل نيكلم ||

 بلل ناسا سأ ارال' ب هل ١يش ىلا ولقحهاوجري مياكو دوييلاو ىراصتلا امك ودجسلا ||

 1 جر الد نوعراقيأ ىراصتلا سوقانو دوهيلا قوي بحاصو نوطسملا نوم يقأي ءمهتراكا
 ١ ىلديو دحملا :زيقرامتلاو دوبيلا جرحي ومهم نذوي دطيح ونيملسملا مهسالا

 ةنيكسلا هيلءويوثي ولاجدلا بلع يف قشمد لها نم هعمنمم جر مث رصملاة اللص نيطسملاب

 كردي ىتح هرصب كرد اييحهسأن كردي ودلتةرفاك نمهسفن كر دااموهل ضيقت ضرالاو

 مهتوصد» شور مه هرم كلق اقاخ. هدأ نومل اثوغس دقملا تب يق اينأىلامهتاي رقد



 دعب 00 اور مهةعب و "ا باك س انلاو يدبملموحادقوحبصلاةالص كلذ فداصيفلاجدلا :

 سانلا ضعب ىسيعل لوقي و رقبقتيفةالدلا يف يدهملاوىق أيفةالصلاب مري نمهيلا جر |
 مدقتيل لئاقأ لوقي ومدق: لرايدبملا فت فنك ىلعد دي عفيف يدبملارق ةهقنى ارالءدقن |

 ضرالا مبيع قيفتف تلاجدل' باع” ادرش اوعصا اذا لعفلاب يدبملا يأ ة0اما ا
 ةالصلا ةماقأب همم صال ىلانيمللا ليحتيفربلظلا 5 ةالص كلذ ف داصيفدلب ابيب مهكر ديف |أ
 دوبيلا هللا مزهم و هلتقف هكرداف مل 11 بوذي < ههءاهوح با خكل ذب همم صلختبال هنا فرع ايف |!

 || رجشال ءي كاكالذهننا قطناالا يدوهيدب ىراوتي هللا ىق قاحام ىشقيي الف لاجدلا باحعتاو ا

 لاعتف يلاجد اذهتياور يفو يدوهي اذهل لا هللا ديعاي لاقالاةبادالو طئاحالو رهحالو |
 مالسلا هيلع يسيعن ا هنعهتلا يضر رباج نعو# ىت وطن ال دوبيلارحت نم اهمأهة دقرغلا ال ا هل تقاف ا

 ١ و هيلعهللا لص يبنلا هترآي زودج دنع هت وع لملو ةني دملاب تومي مت هل دلوي ولزايامدعب جوزتي ْ

 : هنا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريرهيللا نعخيشلاوب |جرخ خود سدقملا تيب نوكيا اوبفالاو

 || يتتسوهللا باتكي لب !.اعنيعب راتكمي و لاجدلا لمقيه ميرمنب ىسيع لزني سو هيلع ||
 ا يلعت أي دعقملا تام اذافدمقملا هللاقب ميةيفب نر ءالجر ىسيعر ءاي نواكسيف تومي و ا
 : ت”2نااودتسحو يذمرتلا جر رحاو*لاجرلا رودص نءن : ارقلا عفري تح نود تالا س ل :

 نب ىسعو ملسو هيلعهللا لعدة نصت اروتلا يف بودكم لاق ماللسنا هللا ديع نع كاسع ا

 نب ىسيع نفدي لاق هدعرك آسع نب اويفاربطلاو هخي رات يف يراخلا جرح اوه هعمنفدي رم ا
 ىربكلا ةعاسلا طارش نا ندوؤل هام 2 راربق نركيي هيبحاصو ماودي هلا لص ملا لوسر عمعرم |

 ؤ
1 

 هام” رووح ع
 نم و جوج امو جوج ُ تحف اذإ !ىتح ىلاهتلانالك جرجأ امو جوجأي جورخ |

 تاي ا رشع نوكي ىتحةءاسلا موقتال لسو هياعهشا ىلص لاقو َنولسني ر بَدَح ا
 ( ثالتو عرما ىدع لوزو جوج امو جوجأي وةيادلاو ناخدلاواهب رغم ن سلا عولطم ا

 ثيداحال اوديسأ نب ةني ذح نع هجام نياهاورثي دلا نيب ا ندعرعق نم جر رانو فوسخ |

 مداسجا فدص فادصأ ةثالثعوحوت نب ثفاي ينب نم مد ! ينب نم مو ةريثك مهيف ةدراولا ١

 دحاولا شرتفي فنصو عرألا ةعب رايف عرذا ةعب رامهنهفدصوا دج رييكر بش وهو زرالاك |
 تك نع دبع نحب رش قي راط نم متاحيبانبا كلذ جرحا ىرخالا فحتلي وهنذأ مهتم ١

 ةثالت ملوطاو لمي ريش ني ربشوأر بشار بش مهنم نأ سابع نبأ نع والا ىورو# رايحالا :
 .تراوقت مك اعوفرمدتل اخنعةل مرح نب هناادبعندلاخن ءيفاربطلاو حا جرخ ةاو#رابش 11
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 كرويعلا راغص هوجولا ضارع جوج امو جوج اي اواتاقت تح اودع نواناقت نولاوت لوو دعال
 جرخ ءادقفم جراكاما ١# ةقرطملا ناجشأ م موجون أك نولسني بدح لكن مروعشلا بهص ||

تيام لقا تعم أمو جوجأب ن'لاقدءفر د دوءهسم نبأ نع هحيوتص يف نابح نبا
 1 نم ممدحأ كر

 سنالاو لرملال اقر مع نب هللا ديع قي رط *ماح يب ' نبأ جرخ خاو*ةي رذلا نم افلا هبلص

 ماطاو ترايح نبأ جرخاو* سانلارئاسعو زجو جوج أمو جوج أي ءارج ١ ةعستف ءازجاةرشع |

 ؛لك دل نورغم جوج امو جوجأي 0 نا هنعهّننأ يضر ةريره يلا نعد احصصو
 اوداك اذا ذاىتح موي

 مهتدماوغلب اذا تح ناك امدشأ اك هللا درعيف ادغ هنوقزقف اومجرا مهيلع يذلا لاق هنوقري

 ا نات دلامت هللا ءاشنأ ادؤ هدوقر خسف اوعحرا مهيلع يذلا لاق سادلا ىلع هتعبي ناهللادارأو

 نب نع ميعنوبا !ىورو# سانلا ىلعنوجر عش هنوق رعي هوكارت نرد هقئيبك هدو دوت نودي لاق

 ١! جوح أمو جوج اي ىلايإ ىرسسا نيح هلا ينسب لوديلعهقلا سدا لور لاقاعودرم سايع |أ

 | درو تك مهك الدو ممداسفأ ءمهجورحاما* يف ويح ن أ اوباق هتدأ عوني 59
 مترعدف
 هكداحو لاجدلا, 5 كعب ن عجم ني نس اودلا تي دح نع *«ملسم جرخا أممهجورخ ددع ملاح يف

 | حسع لالا نمهللا ميعمع ا ىسدع ينعي هيث ًايهع ل !اقو ريغوءمدأل ل١ هيلع ىسعدي ىلع

 تجرح ا دق نا ىسع ىلا هملا ىحوأ ! ذاكاذك م اديفقت :آلا يي مهتاحردب  مدحي وميهوجو |

وجرذيت وجا. جوجايهللاثعي وروطلا ىلا يدايعزرخب لأتقب دحال نإ ديال !دايع
 ىلع ن

 | نوب رشي ومهيتاو٠ مهيلا نوصي وم هنوصحيف معمم سانلا نصل و ءاملا نوفشنيف سادلا ||

 : نمرع نمنا حاسي هوك رثي ىحويفام نو رشفف رهملاب رع مهمعب نا ىتح ضرالا هأيم

 (| كي دخاالادحا سادلانع قييجلاؤاىتح ةرم "اما هه ناك دق لوقيف رهملاكلذب رجع مدعب

 || هذه ناكدق نو ويف مرخ أ كو اهيةأءنوبرشدف هي ربط ةريحبب نورع وةنإ دموأ نصح

 ريخ مدحال راما س ارو رونلا س ار نوكي ىتح هباوص و هني ين ىسع رصخي و ءاه ةرع

 هامسلا يف نءلتقنلف لم ضرالا يف ن مالت دقأ نولوقيف هريغو هيأ وريفو رانيدةئامنم

 مم هتبارح مدح اره مت ةياور يفو امدقب وضفم مهيلعهللا اهدريف ءامسلا ىلا م يبات ثنب نومريف

 لسريف هللا ىلا هباصحاو هللا ين بغريف ةنتفلاو البلل هدّقب وضح هيلا عجرتف ءامسلا ىلا ىم

 سفن توك قوم نوحيص مغلاو لبالا فونا يفنوكي دود وهومهباقريف فذنلا 9

 ودعلا اذه لعف ام رظنيفهسننادل يرشي لجر الا نوملسملا لوقيف سح مل معا !0ل ةدحاو

 ضعب ىلع مهفعب قوم دج لزنيف لوتقم هنأ لماهتطو دقه سفناب تعم مهنم لج درجتيف
 || مهئادمنم نو نوحرطأ و دء عافك دق لجو زعهللأنأ اورشب !ال!نيملسملا رش هءايي دانيف
 2 م م مي سسم هس سس
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 ا رس نعل 7 يادنع ركشتف ميموملالا رمال نوكيا مهيشاوم وع نوحرس و مهتوصحو |

 ( طبضو مهئامدو مه هول نماركشركشتو نعم سما ضرالا باود نأ ىقحو « يش نعت ركش ام

 كيسأ مهم 8 المال ريش عضوم ضرالا يل نودجيالف ضرال !ىلا هباعجاو ىسيع هللا ين 5

 نوثيغتةسنف مهمايح نمدشا ملهتكني س سالانوذ وف فيلا نممهجير يأ مينتنو مل خلا

 مهب امفشكي وةكرلا مملععقتو انأخ دوارغ سانلا ىلع ريصتف ءاريغ ةياياجر تعبي هاب 0

 لسريف هلا ىلا هباصصاو ىسيع هللا ىث بغريفةب اوريفو رجلا يف مهفيج تف ذكدقو ثتالئدعب |

 هتم نكي ال ارطم هللا لس 2 ىلاءتهقلا ءاش ثح مهحرطعف ميل ثحبلا قاتعاك اريط ||
 يتبنأ ضرالل لاقيت 5 ارلاكيا ةقلرلاك ابكرتي ىتح ضرالا لسغف ريوالو ردم |
 ىسق نم نو لسملادقوب رايفحقيةناعلا نءةباعملا لكصأت ذكي كتكرب يدروكترت |
 بارخ ةبيرقلاةعاسا طارش !نمودؤن نيس عيد مهتسرتاو , مباشاو جوج مو جوجأأي ا

 نارمعاعوف رسذاعمو ءدوا دوب جرخ !اهتماهلعا جورحو ةتسنيعب راب ةمايقلا موي لبق96 ةعيدملا |

 مث اعاسءانبلا لبيس يئاريطلا ىوروءةمجلل ١ جورح بركي بارحو برتي بأرخ سدقملات يب |

 1 امزلا لوطن دةرماعةرمدذه تناكسدق لو ةبداهر السقا ضب لعرف لارج نامزة يدل ىلعيف أ .

 ا عبلالا اباكص أي نق اولاقةبطرءيتواباعاابكرتي ةئيدملا دما مامالا ىورو*رشالاوفعو |
 || يفارملاالا اماني الاهرامت ةللذم تناكأم ريخ ىلع ةئيدملا كر نيحعصلا ينو*يفاعلاو |

 ْ ْ ارخ بيسو ىجضزربلا لاق# ةني زمن« نايعاراوخهرش<نمرح آو عابسلاو ريطلا فاوعدي ري ٠

 , امفقبي ملاجدلا ىلا مهيمرتو اهيقفان؟ فجرت تداهجلا ىلا يدبملا عمن وجر خي مخارلعا هللاو
 ١ لوب سانلا روحو ةرجش دب ةرش نوكيس درو دقف سدقملا< تيبىلا نورج اهيف صلخلا نوئماوملا

 رسا ذهوةي واخ قيتف مهساوراةبيطلا عرلا ضيقت مهنه يتب نمو ليلحلا يهاربا رجا ءمهعزلا |
 | يراخبلا جرخا 8 اهيلح بلسو ةبعكلا مده ة«يظعلاةعاسلا طارش نول ءاهربغ ليقاهبارح
 أ محا جي تاو ةشيطا نم نيتقي وسلا وذةبكلا برخ ب لاق هنعمكأ ير ةرنرهايثأ نع لو

 برضي عديفا مايصأ هيلارظنا يف ًاكلفاهتودكن ءاهدرجي واهيلحا بلسي ودازوهوحنرمصنءانع |

 نيتقي وسلا وذو ٠ اريح أرجح اء دبي جخلادوسا هد يف أكن يح يصتلا يفو# هلوعموا هتاحسماهيلع |
 أ ار مدقم رعش بهذ :ى م علصأ ريخدت عليصالاو نيقاسلا قيقدى انيقاسلا ريغهن ْ

 اوفاتخأو#«ني لففلا دعابتملا جفال او جاجوعا هدي يف نموهو عدنالا ريغدتعديفالاو |:
 سس نعق هّللاهللا لوقي داو قيبال نيحةعاسلامايق دنعوا ىسيعن عز يفود له ةبكلا مدح ْ

 هيلا ثعبيف كالذب مالسلاهيلء يدع ٍق أي خير صل ناو يحي حلا الاف اذكو ى يع نعل مزيف هنأ |
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 عولط ىربكلا ةءاسلاطأر د !نمودلع+ا بع جي وأ ردتعي وجت ىسع ناو تبث اك نورت و

 نافهرثأ لعرخ الافرخ الا ىيسامهيا نا ذهو ضرال ا نءةباد جورخو6#اهب رغم نم س عملا
 ليق ةبادلا تجرح ناو كالذ نءاير ةاو'ابءوي ىتعت ةبادلا تجرخ لبق سلات ملط

 هللا ل وسر نم تطفح لاقرمع نب هللا دبع نع هريغو د. «- !مامالا جرحا دغلا نم سعتملا تعلط
 | ضن ةبادلا جورخواهب رفع نم سمشلا عواط اجورح تايآلا لوا ن | لسوديلعمتا لس
 املوا نلظاو تكلا أرقي ناكوْشا دبع لاقاحرث ا ىلع ىرحال اف اهتيحاص لبق تماك امهتياد

 أ( نم ساشا عولطب نا كللذيف ةكطلاو رجح نب ا ظعاحلا لاقابمرشهنمس شل عولطاجورخ |
 | قالغا نمدوصقلل اليك رهاكلاو نمارملا نيب زرقثةبادلا ءىجهتث ةبوتلا يباب دسني اهبرغ»
 لاق لاقةريرهيبان ءوريغود.مأ م أمال اىوردقف اهب رغم نع سلا عولطاما مي وتلا بأي

 | اهارو تءاطاؤا» اهب رغم نم سما علطت تح ةءا اناموقنال لسو هيلعهلا ىلس هنا لوسر
 '| هي ودرم نبأ ىورو# لبق نم ته نكن ملا هئاعا سفن مفدي ال نيح كان ذف نوح ااوتماآسانلا |:
 ا تى مس ..تلا عولاع ب ٠ سو هيلع ىلصدا لوسرتمل ١ أس لاق هدع هللا يضر ةفي حن ءاأأ

 رمح نب هللا دبع نع يقبيبلا ةباوريقو نيتليل ردق نوكت تحليلا كلت لوطت لاقفاهب رغم أ

 | الو اوتاك © نولم“ و نولصيف مهر نوحي نيدلا طقوسف تالتوانيتايل ردق ظل ْ

 | ضع مدن أكل يللاو تا حنو صقي عنومرقي ع نو ذقر ,يمتابماكم موتا آسماقدقوالا ىري أ

 كلذ اوأر اذان ليللا مهيلع لواطتب ىح هناك ليالاواوطقيت سا اذا ىتح نوعحطضيم ||
 اذه |. اولاقف ضعبي مهفعب جاعو سانلا عرفق يطعم ايدي نيب كلذ نوكي نا اوفاخ
 خمار عولاط نوراختنب متاهديف س.شلا عواط مهيلءلاطع أوج اذاندجاس لا ىلانوءزفيف

 طسويف تراص اذا ىت>ةدحأو ةجعأ س املا مجفف اهبرغع نم مبيلعتءلط يماذ ١قرشملا

 ا لاق هنع هللا يذر س أ نع دي ودرع نب ومي تلاوبأ ىورو اهعلطم نءتداطو تعجر ءامسلا ٍإ

 ةمالا هذه يف ريدي اهيرغم نم ساشا ملطت حض سو هياعهنلا ىلص هللا لوسر ىلاق

 إ بياعا اسفن عفدي الوةكيس نمصقنيالو ةنسح يدازيال نيواودا ىواطتو ري زاخو ةدرق

 !أ امهتعهللاى هر رمح نبأ نعدي نب ديع ىو رو*اريخابتاوأ يف توك لبق نمتلنم 1 نكمل

 يق درور العد يبت 96 ةدس ةئامو ني رشعأهب رغ» نم سهلا عولط دعب سانا رارخقيبلا"

 أ 02رءسيشلاعواطاملوا نااهقعي يفولاجدلا جورخ تاي الا لو“ نا تاياورلا ضعب
 1 يتب رطو ريح نبا ظفاحلا لاق مرشعم ىلا سانلا رشحت راناوضءبوفوةبادلا يشم فدا ييرغم



 ت2 ا يل

 ْ مدقت يناني د الق ذا ضرالا يف ةماعلا لاو> اريختب ةنذكماماظعلا تا" لا لوا لاج جدلا نا عملا

 أ فكراووريغو يلاطمتلا نهددعب نموي أ جرعنب ىسنع توب؛كأذ يح م ب ولاقهيلعي ديلا

 '( مايقب كلذ يتني و يراعلامادلا ريختب يذلا ت تاي الا لوا وه اهب رغعن مس شلا عواط

 مايقب ةنذاوأا تاي الا لوا رالا ناو دحاو يثكس .كلاوي يهفابعمةبادلاويأ ةعاسلا

 جوج ةتلالاو لاجدلاتمورلا تابآلا لوا لاق هب: نب بهو نع يعتوب !ىورو# هاةعاملا
 ا ةساطاوهياع امدقءهلوزن ناكنإوجوج أمو جوج أي نع رح ًاتهنال ىبسعةعب ارااو جوجأمو

 عواط دعي مل نموةيضرالات اب الا رأ تعاباذهودعوةيادلا ةسواسأ لاوهنأي 2 ايسوناحدلا

 || دعب سادلاي 31 ىنعي نوثيلي ال لاق هد دع دنيا يضر درهم نبهللا ديعنعهريغوع السا ىدرو# س هلأ

 1 ا لبقي هلو نصا تيوطو مال مالا تفجواهم رغم ن رم سلا علطت يتح جر 2م يس اموجوجأي

 | نيطايش الويلا مدتجمو ”تدش نادجت ا نأ ْ يلا يملا ي دانيا دج سيلب أر 000 و:دحأ نم

 | مويىلا يفرطناف تعبلاموي ىلايفراقتي نايبر تلأس اا لوقيف حزمت نم ىلا ان ديساي لوقتف
 : يقر هاذه نيطايشلا ريصتو موأ ءأأت تقول موي اكوام رغ٠ نم م ساشا تعاط دقو موأ ملا قولا

 سلبا لازيالو هاوح | يذلا هث دم اف يني وهب ناكيدلا يني رق اذهل جرلا لوقي تح ضرالا

 ال ةدس نيم را كلذ دعب نونعأو ل عتب و دجاس وهودلجةتفةيادلا جرت ىتءايكابادجاس

 ىلاعت هللا لاق ةبادل دل | جورح ىربكلا ةعاسلا طارش نددؤلك# هولمعا الا ايش نونمعي
 ها ا

0 

 ا ١
 ا
 ملكت ضرألا _:رم باد ل انحش يبلع لؤوقلأ َمََو اَذِإَ ْ

 نا ةيلاعلا يلا نعو»ةبادرملا جرح اركتلا نعاوهنيجلو فورعملاب اورم أيل اذا ريسقلا لهالاق ١
 ضع لراجر تاما نعمت يخر سايعن“ !نعودقب وتلاو نامالاب ايدكس لوتلا فد 0

 لاق ةمل سو هيلع هللا ىلح يب كلا نأ مهنع هلأ يب ةردفي دحو سايعنيا نع درودقو * ةمابت ةيدوأ

 كريب وغرت موال يعرب مارخلا رسما ابءركاوةمرح هلق ! ىلع دجا ملا ظعا يف سانل اهب ْ
 الل نااضيا سايعنب !نعو*ىتتاهبدعس انلا نضفراف بارتلا امس أر نع ضندت ماقملاو نكرلا |

 ريطلا راقتكر اقنءو ناسناهجوك هجواحلو برغملاب نماهاري أك قرشملاب نماهاري افرشماقنع

 هنعو# غئاوق عبر راالنو لك نمابيف شيرو ربو تاذاهنا اًفياهنعو#يب غزو ربو تاذ
 سانلا كتابنا ةمالا هذه ن ماها سواهيس ةما لك نم اهيفوابلك ب اودلا نارلا نمابهيف نااضيأ
 اس كردي نأ شارو ربو ت اعمل اهنأ ةفيذح نعو* مهمالكب ملكت نيبم يلبرع ناسلب

 ا نعود# بكأرلل خسر فا ينرق نيبامنول لك نماهيف ن | ةريره ىلا نءو*# براهاهتوفي ناو بلاط



1 

 اهنذاو ري زاخ نيعاه:يعو روث س اراهس أر لاقف ةيادلا فصودنا اهنعهننا يضر ريب زل نبأ ْ

 اهترص اخو رغ كرز ابنولو دسأ ردصاهردصو ةماعن قدعاهقشنعولي 1نرقاهنرقو ليف نذأ

 | اماو * اعارذرشعانث اهتم نيلصغم لك نيب ريعب ئاوق اهئاوقو شاك بن ذاهينذو ىهةرصاخ |

 , ||| يدد بكوك هن أك ههجو ىريف نماوملااماهرفاكلاو نم ةوملا سادلا مسير اهناو نونقويالانتاي آب

 ا

244 
 0 ل و ير حج

 اوناك سانلا ليرا اهتوص ىلعاب يداتتو دوادب ناهي -متاخو ىسوم اصعايع٠ناف اهتريس

 ا ضفراؤةب اور يفو*رفاك ادوسةعكت هينيعنيب بك قرف كلاماونماوم هينيع نيب بج كيو

 | مهب ديف هللا اوزجمب را مهنا اوفرعو نيرا نم ةباصع تيثو ىتشاهنع سانا قرفت يا
 وجعالو بلاطابكر ديال ضرالايفتأ وويردلا بكر كلا ااهن اك اهتلعج ىت>-مبهوجو تلج
 ليبقيف يلصتن الانح الفاي لوقتم هفلخ نم هيت اتق ةالصلاب امنمذومتي لجرلا نا ىتح بيراه اهتم

 ٍ قرع راصمالا يقنوبحط ديو لاومالا يف سائلا كرتشإ وقلطتت مههجو يف همستف اهيلع

 | نءؤءاي لوقي رثكلا نأ ىو يتح يبقا رعاكاي لوقيل ن اوما نا ىتح سى كملاب ورهاكلا نمّوملا

 نمو 3 * نيقفاذلا نيب نم اهعمسيت تاخرص تالت خرصتم جر جرحت ةياوريفو# يقح ينصقا

 | هللا لوسرانياء ملط 1لاق هنع هللا يضر ديسا نب ةفيدفح نعا96 ناخدلا ىريكلا ةءاسا ١ طارش
 | موقت نل اهن لاقهثا لوسراي ةعاسلا اولاق نورك ذئاملاق ةرك ذم نغو وهيل !أ موقت نأ اهنا ِ و 2 : 9
 أ هجامنيأو و يذمرتلاو لسع هاورتي دلا لاجدلاو ناحدلارك دف تاي . ارشعايليأ! ةاورت ىتح

 ا هناةياور يفو اموينيعب راضرالا يس تكي هنادمل طسو هيأ اعدل !ىلصيبنلان ءةفيذح هاورو

 ا جر ىربكلا ةعاسلا طار شأن نءو ا * ماكرلا ةئيب هنن نذت ميلادي ورافكلا س اقنابذخ 0

 نع هريغو م جرحا 6م عاب !نيدوناتوالا ةدابعملا سانلا عوجرو نم اوم لك حور ضقت

 / ثيدحلا هللا نود نم هنئملاوت اللا د عت تح يلايألاو ممايالا بهذتالاهن .ءهلل يضر ة شئ اع

 1 ريخالا نم ىقبيف نايا ن ءةيح لاشك هيلق ف نماوم لك ١ اهب قوتيف هس يطا ردا تعيق هيقو

 ا توم دعب ينوي هللا لسر م لاقر رمح نبأ ن 8 ملسودمحا جرخاو#* تاب ١ني د ىلا نوعحريف هيف

 ة:نواع +! نم ةرذ لاقثم هيلق يفدحا ضرال ا هجو ىلع ىقبي الف ماشلا ليق نم ورايا روسي

 يف سانلارارش ىف ةبيف هضويقث ىتح هيلع تلخ دل ل |جدك يف لخ دعك دحان أول ىتح هعضبق الا

 الا لوقيف ناطيشلا مل لاقيفاركتم نو «ركتيالوافورعم نوفر يال عايسلامالحاو ريطلاة فخ
 مهقزررا د كالذيف ممواهنوديعيف لراثوالا ٌةوابعي مجرم يف أنرع 05 اف نولوقيف نوبيبتسلا

 لاقدنعهلا يغررماعنب قع نين حو محلا ىورو * روصلا يف خفدب عم هشنع ن

 هللار أ | همارما ىلع ن نولتاقب يتم نع ز* ةباصعلازت ال لوقي ملسو هي هياع هللا ىلص هللا لوسد علا
 د



 0 لا 28 ع

 أ ثمبي و لجا رهينب هتادبع لاقنةءاسلا مبيت مين انيقح فلاح نم عرضي : شيالو دملا ىلع نيرهاق |
 قييم هتضيقالا ناميالا ن «ةيحلاقثم هبلق يفاسفن كران القرير لل[ رسءاهمسمو كاملا ا,مكراجر

 متاهيبق لاق ناسعم نب ساونا! نعي 1 ءرتلاو امو د ا ىورو# ةعاسلا موق مهيلع سانت !ارارش

 قبيو رس لكو نماوم لكح ور ضبقتف مهاب" تحن مذخ اعف ةييطاحي ر هلا ثعبذا كالذك

 نءاشيدح يفو ١ ةعاسلاموقت مم يلعف رمح ا جراهتنودفاستي يا اهيف نوجرابتي سانلارارش

 نيثالث ءانلا هللوقعي مث ساكت :ىهدحا داوي ال تح كلذ لثم ىلع نونوكي دوعسم
 نب ةنيذح نع هجام نبا جرح او*ةعاسلا موق ميل اء ساتاارارش انزدالوا مهلك نونوكي و

 كس الو ةالصالو مايصا. يرديال ىتح بوثلاي شو سردي مالسالا سردي لاق ناهلا
 هلا هلع ىلعان ءاب اذنك ردا نولوقي ةرييكلاز وجل او ريبكلا خيشلا سانلان قا ءةقدصالو

 [يناث لا ولا هيلع داءاه ذي ذح هنع ضرعاف ةكاممع ءيننتاق فيد لحر لاه اذوش نق
 ل لاقدنع هلا ىةرس !نعيوقدنب دح اجرخاو#رأ 'ذلا نم بيجنن ةفلاتلا يف لاقف املاثو

 تلدف هللادقا طملب نكل ل م دنع وهولاالادلا ال ضرالايف_لاقيال قع ةءاسلاموقث

 هللاال اهلا ال نولوةيال ثم. ذلا متي دحلا يف ساذارارشب دارملا نا ىلعةروكد ملا تيداحالا
 رافكلا ىلعموقئاغناوةعاسلا موقل ال ةملكلاد ذ»لوقي نءيفاسنالا عوتلا يفمادامدماوهللاهلاو
 اناسنا اوسيلو نان اةروص يف تاه, نونركيف ساكت 2ر٠ نودلوي الواحات نودرعي ال نيذلا

 | فحاصملان من ارقلا عفرةريبكلاةءاسلا طارشا نمو ل# *لضاملب ماعنال 5كلئلوا ةقيقح
 حبصيف ىلإ هللا باك ىلع ىرسي الاقاع.ةريرهيجاوة غي ذ- نع يليدلا ىورال# رودعلا نمو

 ا عجري ىتح ةعاساموقلالر مك نبانعىورو# ضعت ذهل فوج يف فرحالوةيأ اه:عرسلو سألا

 ”كالاهلجو زعبرلا لوقيف لغلا ّيودكَّس رعلا لوح يود هل نوكيف ءاج تيح نمت ارقلا
 قرزالا ىورو+ نآرقلا مف كالذ ددعف يبل مهي الف ىل: أت دعك لاو تجرخ كلنم لوقف
 ةعاسلاطارشأ ن.ودليو+ مل هيلعهللا لص يلا اي ةرون ًارقلاو نكرلا مفري ام لوا ة كمي رات يف

 ةفياذح نءهريغو ملم جرخا د هر شعت س ءانلارشحت ندعرعق نم ٠ جر راناهر شو ىربكلا ا

 ثيدحطلات اي ارشعاملبقاو درت ىتح ةءاسلا موق نل لسو هيل ءدلنا ىلص هللا لوسر لاق لاق ديس نبا

 ندع رعق نم جرختر ان ىوريو مرشمم ىلا سادلا درطت نعلا نع جرخت رانكللذ رخو هيفو
 ةرج نوكتسا هن عهللا ىخدرم نب ! نع هريغو دما مامال ا جرخاو «رشملا ىلا سانلا قوست

 مهظفلت اهلها رارش ضرالاهيسقبي و يهاربا رجاهممهمزلا ضرالا لها رايفةريعدمب
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 ميعم ليقتو اوتاياذا معمم تعب ريزاع ادلعاو ةدرقلا عدراتلا مرشحتو هللا سفن ىف ذقثو حوض أ



 انرعأت 8 هللا لو سراياولاق سانلارشحت ةمايقلاموي لبق توه ةح رح نموأ توهر مس نه راث

 تسباو يئاربطلا جرخاو *ةقباساةياورلايف ةريهارب أ رجابع دار اود قحوماشلاب يلع لاق
 ىثنغي توهرب هلل ! يداوي دماح ويلا يقرا مدن دقن لان ّ اهلا نب ةغياذح .نعرك ًاسع

 زيط ريطتمايا ةياقيب ابك ايندلا رودن لاودالاو سفال' ل تصح أت يلا باذعا ايف سادلا
 دعا ”يودك يود ضرالا أو ءامسل ا نيباوراهنلاب اه نمش لاس بالا رآأ

 نينؤل الع رتكموي ةياسأ هللا لو سراي ليقشر ل نءفقدأ قعد 11 سور ن داقلا

 : وذ “ره "نبا نع حيت نسح لاقو ي ذمرتلاو دا جرخاو*ف ان . لك ًاتواولافاؤا

 0 !ومئاهبل ادهاس ةياك نودئات را نمر هلع هوي تءانم ول ونود نيا ءل زاقح . انمؤوملاو

 ىجزربلاةما0 ءالةءالا طار ا ال ةءاشالا ب انك نمهئر رمل اما لهد# همدم شوقي لج 'رمهيف

 ةااعلا لمت! اهيحاص ىلعةروتملا ةديدملاب نيعيدو تسوملاةد هلأ ات نمدهعل * اوه غرف دقو

 -| يف ينارمشلا باهولا دبع يديس ىلاعت هلا ىراعلا مامالا لاقو * مالسلا ا لك و
 '| اهبانروحأ يتلا ةعاسلا طار ذأ ميج نأ نايبيف نوتسلاو سءاحلاتججلا : رهاوملاو تيقاوبلا
 : لوز لاجدلا تي دما جور 2 كلذو ةعاسلا مايق لبق الك عقت ترا دبال قح عراشلا

 '| جوجأمو جوج ًايدسمتو تراآرق !امهرو اهبرغم نم سعشلا عولطو ةبادلا جورخو ىسع
 1 نب نيدلا قت حيشلا لاق هلك كاذب عقوأ دوأو دموي ادقم الا ايدلانم قل وأىّتح

 .( هب دعوي دلا مولا م ةريخالا ةعاسلا يعقت تأي الاه ذه لكو هت ديقعي روص:ميلأ

 هب موي فاعل 1 مك تدفن أو 3و اهلف يما تدب ص نأ لوقب هتما لسو هيلءهملا لصد لوسد

 ا 0 نس ف أك كب دتعاموي َُك و ىلاعت هلوقب اهيلا راشملا برلا م

 ٍْ ءاقلطلارحآهنعمتلا ى هربلاطيبان لعد اذو نم بو فلالا لوا ونيفراملا ضعب 58
 | ىلاعت ها ديف هتلاسرو لسوهيلعهللا ىلص ها لوسر ةوبن مايا + نمتماك ةدملا كلتناف
 أ ءاهتناىلاهتعيرش يراطاس ةوقففلالاب نا لسو هيلع هللا ىلص هدارمو دالبلا ةءب رال ا ءاماخاب
 لااليحضال اكالذو ادباك ابي رغنيدلا ريصي ناىلا لالوعضالا ءادعبايذخ أت فلالا

 هتعدشا ىةريفارعشلامامال ا طسب مث ر شع يداخلا نرقلا يف ةدسنيت الث يضم نم هتيادب نوكي
 ريغوام من وش نم هلع مراي اموام غاصواو مءال لا ا.يلعىسيعانديسو ى ديملارابخاا لعمالكلا
 جا اريلف انه ام ىلع ةدايزلا ءاشنفةيكلا تاحوتنلا نعكللذ لقنو ةعاسلاطارشا نم كلذ

 * 0 هفيل ل أانلاب ترف يدبملا ارايخاو ةعاسلا طارش ناف ايهريغوأ ت تاحوتاو يعل
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 ءايلوا تامارك ناو يلوا ةمارك نوكي نازوي يبنل ةز زيهم ناك ًامناو ءايلوالا تامارك تايثايف
 مالسلاو ةالصلا هيلعهتازجم* فعاضعل كل ذب وسو هيلع هللا ىلص ةيقابلادت ازجعم ةلبج نم هتمأ

 نيو يف لوالا بلطملا بلاست 3 ىلع لغشت يو ىمحتلال ةريثك ف اعضا ىلا
 هيبدل ةزجتم ويف يلول ةمارك ناكأم لكناو'ايلوالل ةماركلا ةماركلا

 27 موون ل ميل فول 1يلؤ ان ىلات هل هلأ لاق

 كلذ هللا تاملكحا ليدبالورخ : الأ ينوي دل واخ ين رشا مهل نوفي

 559 كيلع طقاست ةلذنلا عذج كبلإ يد هو ىلاعتلاقو ميلا زوفلأ م

 دجَو تبا دارنا ايد مطل دامك كات لاقي آلا يب رش أَو يبكسقاينج
 .هحويكم-

 نم ف + قوي هاذ ف رلع: يوم تلقاه شل لأ 9 ملا اقرا دنع

 ىلإ اوُوْقَْسَأ الإ َ نودي 59 يهومتأ ا زتع اذإَو لات 0 باّسِح ريب هاَشَي

 َنْستشلَأَىَري واقر ممم رم نم بوت و 2 قرش يتب كلا
 *لامشلاتاذ؟ مهضر فقلت بَرغاَذإ 3نوميلا تاذ؟ هم نع رَقاَوَ م تعلطا دإ
 ةعاججلاوةدسلا لحا ةئارباك نم ريك نع ةيلاغلا نساحنارشن هانكس ينايلا مالا لوي 5
 ىلاعت هللا ءايلوال تاماركلا ضرعم يف تاداعلا قراوح ةلجعوقو زاوج مالسالاةياشم نم
 يزارلا نيدل ار فنو يل ازغلا مالسال ا ةجحمو كروف نيركب وباويف قابلا كيوب وباونيمرحلا ماماعو
 نيدلا ظفاحو يموطلا نيدلا رصأنو يب ,لسلاك للملا ديعنبدمتو يواضيبلا نيدلا رصانو

 فينصت هل نم ةٌئاورشع ءال ايف لاقمهتارابع لقننادعب و يريشقلا م ءاقلا وباو سنلا

 دادعتلا ةرثك ىلا ةجاح الو مييلعترصتقا ةنسلا لها نمدئاقعلا يف ريتعم مالكو ققعت
 وهةزجعملاوةماركلا نيب قرافلا_-رايطاوقفتادفوةيافكلا هيف ني روكّذملاءالثره ضعبف
 * ما ايماقعو اهستجيف ةزحعلل ةرياغم ةماركلأ نيك مهنمدحا طرتشي لوطن ةوبنلايدحت
 رماهنال زئاج ءايلوالا ىلع تاماركلا روبظ هتلاسريف يريشقلا مساقلا وبا مامالا لاقو

 ١ هناججس هفصو ب جاوق لوصالا رم لصأ م١ عفرملا هلوصح يدوي ال لقملا يف هثودح موهوم
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 ا روهظو* هلودح زاوج عنمب ءيش الف نامي ارودقمهنوك بجو اذاوهداجيا ىلعةردقلاب

 زوجي ال هيلع اهلثم رورظف اقداص نكي نق دلاوح ا يف هيلع ترهلخ نم قدص ةمالعتاماركلا
 هلاوحا يتاقداصناكنم نيب قرفن ىتح انايا ناجم ميدقلا في رعت ناهيلع لدي ىذلاو |['

 يلولا صاصتخاب الا كلذ نوكيألو موهوءرما لال دتسالا قي رطنملطبموهنمنيبو
 هذه نوكتن ادب الوابيلا انرشايبلا ةماركلاوهرسالا كلذوءاوعد يفيرتفملا عمدجوبال ام
 يف هقيدصت ىبعم يف ةيالولاب فوصو.يلعارهاظ ف يلكتلاماي ا يفةداعللاضقانالمف ةماركلا |
 مامالا :راكق قحلا لهانم تازهعملا نيبو تاما اركلا نيب ق ةرفلا يف سانلا لكتو*هلاح |:
 دجوي ال ةوبدلا ليلدو ءاينالا قدص تالال د تارجملا لوقي هللا ههحر ىنيئارفسالا قداوبا (إ

 ءايبنالل ةرهعهوه ام سنجاماف ءاددلا ةياجا هيش تامارك مل ءايلوالا لوقي ن ويبنلا ريغعم ش
 ىعدأ نا ٌمقدصلاتالالد تازجتملا لوقي ناك هللا همحر كروعنب ركب وبا مامالااماوالف |
 ةزججلا تلدةيالولاىلا اهبحاص راشا ناوهتلاقميف هقدص لعل دت ةزحعملاف ةوبتلااهبحاص |

 * قرغلل تازجتملا سنح نمت ناك ناو ةزجم ىمسنالو ةمارك ىف هلاح يفهق دص ىلع
 تازجملا ناهتعهللا يضر يرعشالا ركب وبا يضاقلاهتقويف هنف دحوا لاقو يريشقلالاق مث أ

 نال ةزجحم ءايلوالل نوكتألو ءايبنالل نوكتا5 ءايلوالل نوكت تاماركلاو ءايبنالاب صدحت ||

 ةزجم*ت ناك امناو اهئيعل ةزهمم _- ركت مل ةزهعماو اهب ةوبنلا ىوعد نارتقاةزجسملا طرش نم |
 كالت دحأو ةزجمم نوكتال طئارشلا كلت "رم طرش ل عخاىتق ةريخكفاصوا ىلعاطوصحل
 ىريشقلا لاق ةزمجم نوكيأل هيلعربظي يذلاو ةوبنلاىعديال يلولاوةوبنلا ىوعد طئارمشأا
 يف دجوت اهرتكأ وأ اهلكت ازا طئارشف هبنيدن لب هب لوقنومدمدعن يذلا لوقلا اذهو
 هل نكي اه دق ناك ام نال ثدع ةلاحصال لمخةماركلاو لاق *« دحاولا طرشلا اذه الا ةماركلا
 هل اصيصخت ديع ىلع ربظتو فيلكتلا نامز يف لص#و ةداعلل ضقان وهو دحاب صاصتخا

 تاقوالا ضعب يف هرايتخا ريغب نوكتدقو لصٌغال دقوهئاعدو هرايتخاب لص 2 دقو اليضفتو

 لاقت لاجل اللا نركي نم ىلشالذ نم اعيش رهظاولودسفت ىلا قلخلا ءاعدب يلوارم ديو
 ةسعاظ ةمارك"يلولل نكي فول لب ءايلوال عيجلاهنيعب كللت نوككن اب يلول ةمارك لك سلو
 نال تازجعم مل نوكت نا ب جيدناف ءايبنالا فالخب ايلو هنرك ياهمدع حدقيول ايندلا يف هيلع
 كلذ سكسي و ةرجتلابالا فرعي الو هقدص ةفرعم ىلا ةجا- سانلابف قلحلا ىلاثوعيميبنلا
 سيل هنا لعاولاق+ يلو هئأي ملعلااضيا ”يلولا ىلعالو قلها لعب جاوب سيل هناليلولا لاح

 نيقي ةوق اهسنجر ور يف مل نوكي امم رف ةظحالمالو هيلعربظت يتلا ةماركلا ىلا ةنك اسم ”يلولل
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 ةلجاب و دئاقملا نم هيلع مهامة ع ىلعاهببنولدتسيف هللا لمف كلذ نامبةقحت ةريصب ةدايزو

 اهسانجاب رتاوتامةرثكلو ةفرعملا لهارورج هيلعو ب جاو ءايلوالا ىلعاهروبلغ زاوجب لوقلاف
 هنع ىتنأاي وق املع ةلجلايف ءايلوالا لعاهروبظو اهنوكحي ملا راص تاياكملاو رابخالا
 ةهبش هل قبت مل مرابحاو مهتاياكح هينع رتاوتو ةفئاطلا هذه طسوت رهو كوكشلا
 ناهلس مح اص ةصق يف ناآرقلا صن ةلجاءذه لئالو_:رمو لاق *ةلمجا ىعكلذ يف

 نعرثالاوايبن نكيهلو كف طك كا نأ ليقويَكت نأ لاقشيح مالا هيلع

 موي هتبطخ لاح يف لبخلاة ب رأساي لاق هنأ حيحصص هدع هناي هرب اطخلا نب رم نينموملاريمأ
 يس ليلا نمودعلا نماكم نماوزر ىتح تقولا كلذ يف ةي راس ىلا رمش ت وص خيلبتوة هما

 لسرلا تارج» ىلعيلامللا يفةدئازلا تاماركلاهذه رابظا زوجي فك ليقناف# ةعاسلا كالت
 تازجعم ةقحال تاماركلا.ذهليق» مالسلا مهيلءءايبنالا ىلع ءايلوالا ليضفت زوجي لهو
 ين لكوةماركلا هيلع رهظنال مالسالا يف قداص» سيل نملك نال لسو هيلع هنلا ىلصانيبت

 ب لوسرلا كلذ نكي واذا هتازجمم ة لم نم ةدودعم صف هتما نمدحاو ىلع هعمارك تربظ
 مالسلامهيلعءايبنالاةيتر غلبت الف ءايلوالا ةيتراماف ةماركلا دعبات ردي لعربظتملاقداص
 ماعط رابظا نوككدقوةوعدةباجا نوكتدق تاماركلا هذه لاق كللذ لع دقعملا عاج الل
 ةدميف ةفاسم عطق ليهستوا شطع نامزيف ءاملوص>وا ىهاظي هسريغ نم ةقافناوأ يف

 ةداعلل ةضقانلا لاعفالا نونف نمكلل ذريغوأ فتاه نم باطخ عامسو اودع نم صيلختو ا ةيي رق

 ةرورضي و ءايلوالل ةماركر هظي نأ زوجيال هنا اًمطق مويلا لعي تارودقملا نمار يفك نا لعاو+*
 لاثماو اناويح وا ةميهب دا لقونيوب |نمال ناسنا لوصحاهنف كلذإلعي ةرورسض هبشوأ
 هل قلخيالف هتسارحو هظفح هناحيس حلا ىلوت :رمو هتاعاط تلاوت نميلولاو*ريثك اذه
 ىلاعت هللا لاق ةءاطلاةردقوه يذلا هقووتمدي اناونايصعلاةردقوهيذلا يرالذحلا

 ىلع رصي ال ىتحاظوفعح نوكي لب ءايبنالاك اموصعم نوكي الو نيحلاصل ىو وهو
 هبلق نم اقداص موي نيعب را ايندلا يفدهز نم لاق دنا هللا دبع نب لوس نع يح #بونذلا
 رهظت فيكل هسل ليقفءدهز يف قدصلا م دعلف هلربظنمل نمو تاماركلا هل ترهظ كلذ يف اصل خم
 نوكنت ىتلا تاماركلا لجانمناّلعاو 3 ءاشثيح نم ءاشي أك ءاشي امذخ أي لاقف ةماركلامل

 ميشا لاقو# يريشقلا مالكها تافلاخغأو يصاعملا نم ظفحلاو تاعاطلل قيفوتلاماود ءايلوالل

 رارسالا لها علاطموموجنلا عقاوم هباتك يف هنعهلا يضريف رملانبنيدلا بح يديسربكالا
 ب وس مس تاتا روج رو سوو يورو سر جي تو تح حدس



2 

 هئارباو قوملا هئايحا كيس مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعدلان ميظعدهمشمو رك ماقم مولعلاو |
 راص نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا كل ذكوىلاعت هللا نذاب كللذ لك ص ربالاودكالا |
 | ضعبب اهضعب نيءوم جز-و نوعطقام دعب أ زج نهتم ليج لكل علعجو نبعج يا تايطالا |
 ا نم ايلودا مركي نا ديعبب لقعلا ةيضق يف سيل و ىلاعت هللا نذاب الذ لك ايعسهددتاف نهاعو مث |
 .اهفرش ناف هيدي ىلع رهظتوا يلولااملاني ةمارك لكَناذ هيدي ىلع اهيرجيوةماركلاهذهبهئايلوا |

 ماهو مالا كالذ هل ع7 هدودح دنع هفوقوو هعابتاب هناف سو هيلع هلل أ ىلص ىبنلا ىلا عجار

 كلذ يفني نممهنمويلوان ةمارك ىلا ةزسعم تمني نم مهنه ءاململانييف الخ اهيف ةل أسما
 | مل نكي لف( ةيفوملاادتادا ينعي زانباحصا|مأو يبمال ةزهه*نكتمل ةءاركيلولل تبثب نم مهنمو
 ام ابرك ذ ولو قوذو فشك ب اعسا م ذامهناوخأ قومهسفت اي اهايا يبتدهامل اهيفا
 | سفتل هر ظني هروصقل كلذودهب ىءر ام روعماسلا تيبلاهنم تاقتلا نعاتخاب امو اهنم اندهاش

 !( راتقملا رداقلا لعاقلل رظني نان لكت ولف هل هراقتحاو هصخشو هيدي ىلعملاعت ها اهربظا نم
 أ اصاخش تيأي دقلو هنع هللا يخر ل اقريعكب ه دنع كلذ نكي مل هيدي لعاهارجا يذلا ناهس
 يس داسف ارط هنا تاقل دحايدي ىلع روءال هذه نمارءا تدياع ول لوقي اشامز ءابقف نم ا

 | ىلع كالذ يرجينا ءاشاذا ىلاعت هلل' نأو ي دنع كلذ زاوج عمال كلذ ىرج هنااماويغامد :

 || انيدياب هقاذحا لجو هراكتاد ثا ءواذه باح فتكا امتينباي رطنافءارجا ءاش نم يدي
 تامارك تابتا يف هتاقبطي يبل انيدلا جات مامالا لاطاو#ها هتريصب رونو نيم آهديو
 | باحصا تاءارك ضعب ركذ نادعب مث ينكي و يفشي اه ا نيعناملاهيش فييزتو ءايلوالا |
 | فدادل نمل عتق ةباسلادي ىلع تامقاولا نمهانركدايفولاق ملسو هيلعدلا يلصشلالوسر أ

 | توبت ىلع ليلدلا لوقنف ةهبشال ىفناو ب غشأل مطقا نوكلاصاخ اليل دالا تبا ناوةريصب
 | عاون ا نم دناعم لهاجالا هركتيال تيحبعاقو عاشاماهدحوا وهو اهدحا هوجو تاماركلا |
 مظعاتاماركحلا راكنا لب اح ءاضمو يل ةءاصش ى رع يراجلا نيحلا هلاوءاطعال تاماركلا |

 نم مرم ةصق يلاثلاو . هللاب ذايعلاو هبلق سهل نمالا هيف دنامي الو ربظاور هش هناف ةتهابم

 ياهدنع قزرلالوصحو سبايلا عذجلا نميرطلا بطرلا لوصحو ركذ ريغ نمابابح ةهج |
 ايد ع َلْخَد املك ملوقب ىلاعت هش اربخا ام لعهبابساروضح ريغ نمو هناوا ريغ

 للا دنع نموه لاق اذه كلى ا ”عارماي َلاَق اًقْذِر اهدنع َدَجَو بارعْلا
 اماين دي زاونيدس ةئامالث مبغبل ناف فبكلا باص !ةصقي كسقلا ثلاثلا -ةيبن نكتمل ينو ||
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 ملف ءايبنا اونوكي ملوقراولعا ةلبج نمبارشو ءاذغالب ةيداعلاةوقلا ءاقب عمةف ًاريغنم ءايحا ||

 ايخرب كربافص آةصق لثم تش صصقب كدت عبارلا ٠ ةمارك ا هنوك نيعتف رجم نكت

 رثك [لوق ىلعهفرط هيلادترينا لبقديلا سيقلب سرع ىلح فيس مالسلا هلع نام يلس عم
 مدعب نم“ رتاوتامو ةباحصلا نعوانمدق امو باتكلا ن٠ معه دنع يذلاب دارملا هناب نيرسفملا
 راقوأ الو لاما قاموا هتقك المباعة سا» ل دارا ولو رصألا دح نع جرخو ني اصلا نم

 ةقحاللانامزالا يف الا ىلاهفادمحم موةقباسلا راصءالا يف كالذك سادلالازامملاج |
 يفنوضوانتي نوغئارلا أشنو نوئباتلا غشناهليق :رءاوناكد قف هيلعاوناك ل دتسن نكلو |

 ةياحصلا تناكوممدعب نف ليئارساينب دابعل كلذ نمىرجام ىواقني :نيملاصلاتاماركا ْ
 ةمالا هذهءايعل ىلاعت هللاءاطعأام سماخلا ٠ كلذ يفاضوح سانلا رتكأن ممهنعهللا يضر |

 قيفوتلا عما مفدص هرم ة دم يف اهخدن مريغ نكميال ةريتك ابنك اوفدص ىتح مول هلا نما.تايلواو

 . ,«ىتتينامأ تاجازرتساوىحنلا يوذبرطت تاطابتساو رصطادح نع حرت قئاقدل 1

 -ىءهيلعأوربص امولطايلل لاطباو قمل ىرقتو ضرالا ق يلع قبطت ةنسلاو باعكلا
 تاذلنع مهسف ا فوزعو ىذالا عاون ا ىلع ريصلاو قحلا ىلا ةوعدلاو تاضايرلاو تادهاجلا
 قف سفتلادكو مواعلا يف ب أدلا نممهيلا بيح اهومهتنطفومبئاكدو موقعةيابن عمايندلا

 هديبع ضعب هئاطعأ نم ظعاهنا فرعا ممهللا ماطعا املماتملا ل مات !اذاثيابايصغ

 يئارعشلامامالا لاقو+ها ةمارك دعب اماهو حنو ةزاغم يف ءامةب رشوة عطقتم ضرايف زبخ ةرسك |

 ءايلعلاروي هج نا لعاو يهاوطلاو تيقاويلا 2م نيرشعلاو عساتلا تيما يف هنعمل يضر

 قحسا وب اهيشلاو ةلزتعملا كلذ يففل اخو يلوا ةمارك نوكي نازاج يبدل ةزهم* ناك ام ناب نولئاق
 رئاس . ميول ةمارك هلغم نوكي نا يبنل ةزججم ربلخام نوكي نا زوجيال اولاقف ينبئ ارفسالا

 أمم كلذ ونوةداع اهيف ءامال ةيداب يف ءام ةافاوموا ةوعوةباجا ةماركلا غليمامناو قراولعا

 تاحوتفلا ن مة املا دعب نيناؤلاو عباسلا بايلا يف نيدلا ىبح خيشلا لاق تاواعلا قرخ نع طخ

 انا وهو ذاتسالا ءركذي ملرخ ااطرش طرشايناالاان دنع ميلا هذاتسالاهلاق يذلا اذهو

 هجو ىلع زجل مالا كل ذب يول كألذموقب تراالا يلوأ ةمارك ةرهعملا نوكت نازوجيال لوقن
 روهشم وهاك كلذ منتي الف هسفدل ةماركلا هجو ىلع هب موقي نأ نوديبنلاك الذل قيدصتلا

 ةصاخ تقولاك لذ يف اهعوقو مدع هيدحت تقويف لوسرل!كلذلوقي ناالامهللا ءايلوالا نيب
 يذلاهئامز ءاضقنا دعب هريغل ةمارك لءفلاكلذ عقينا زئاج هنافةصاخ هنايحةدمفيس وا

 لاقو * ىهحتنا ذاعسالا هلاق امىلا ليبس الغ ديقي لو يبلا كلذ قلطا نااماوهط راشأ ا

 ا

| 
| 
 ا
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 فصملا لوقدنع ىبسلامامالا ةيئان حرش يق للا يعني دحم يلع نب دم خيشلا |
 ا ةديدحلا تارهملا ثودح دهحاشي ىعنلا هذ لمأت نأ . .تقو لك يفو ا

 ْ تاماركلانهعاونا اي ايل ءاللل نوكي دق لاقدنا ل بايش فراء نو ا

 لبق ث دولا ضعب نوطعيو ضرالا ملى وطنو مهتطاوب نم*ادنلاو ءاوملا نم فت اوما عامسو |(
 |١ *اينالا تاره قل نم ءايلوالا ةماركو ملسو هياعهللا ىلص لوسرلا مهتعب أتم ةكربب اهني وكت |

 أ نم ةماركلا كلت نوكتهيبن دعب ةمارك هل ترهظ يلو لكن ااذه ىنعمو روك ذملا حراشلا لاق ْ
 | مل هيلع هلا لص اهيبن تارجم*ةقت نم ةمالا هذه يجاص تامارك نوكتف يبلاكلذتارجمة أ |
 ْ جئاوح يغقنت م ممن ال ةرعسملا ملسو هيلع هللا ىلص هتار جمة + نم ضرال ايف ءايلوال ا دوجوو ا

 || *ها ةمسقنلا فرصته دوجوب وة. رلالزعت مهئاءدب ودالبلا نع ءالبلا عفدي مهجكدب ودايعلا ||
 .| راهلخأ معا هلاوةيد محلا ة.الاا ءايلو ا تاماركةرتك يف ةكملاايفاهبدلا فسوي ريقفلا هعماج لاق |

 | هقاىلع هنوكلو هتامدعي و هتايحيف هتازجم*ةرتكب ءايبال ارئاس ىلع سو هياعهلا ىلص هتدايس
 ىلا ةجاطاف ةءالا مايق ىلا نيبملا هنيد رارق او تن رخلاءعلا بر بيبح و نييبنلا تا لسو هيلع |

 ,( ةلمج نم ةقرقللا يي ىلادتما تامارك بايسالا:ذهىوقأ نمو ةرغح* هب قب دصتلا بايسإ

 ١ مالك تانيبلا تايآلا م.اجو تار معلاديس نأ ارقلادوجو ىلعةداي زولسو هيلعملا ىلص هن ازجتم ا

 نم ليزك هقَخَ الود ناب نم لطابلا تأ آي الليدلا يكحلا هركدوعدقلاهّنلا أ

 اج ردت اهريغو ةعاسلا طارشا نم لو ديلء هللا ىلص دب ربحأ !«دوبظ ىلعة داي زورديمح

 / اوناك اكمتام سب هنا ريخ# نو دهاشي هما بمر هوجو مدن 2ك[. وديلعشا لص كل ذب ناك ا
 ١ نه هنيدل هللا يدييلو اناا او 1 سس نأ دادي [نوديلعمللا لص هتايح يفابنودحاشي |

 | يف مو سويا ىلصدعمأ» ءايلواةرثك نم . لمت تامار 2 :رتكو نيعءاماونوكي مل نم ءاشي

 || دانتسا هريغو يلرعلا نب نيدلا بعت يي ديس نيفراعلا ناطلسربكآلاحيشلا لافاكرصع لك ||
 ا تاولص ءايينال ا ددع ىلعافلا نور ةعوة عب راو فلا ةئام حيختا !فشكلاو كللد يف درو ثيدحلا

 || هلأ ىلصدل تازجم“ اهلكو ةريكلا تاماركلا نم مهيديا ىلع مقيا خالو مهيلعوانيبن ىلعهلا |
 | الو دعامرصحي ال ةريخك امامضا مالسلاوةالصلاهيلعدتارجم* فعاضتن كل ذب و سو هيلع
 ةباصعلا ي ديا ىلعايعوقو يف ببسلا وه اهرارقساو اهيرثكة كح نم هنرك َدامودحابب طيحي

 ناعأ ةدايزا نيدلا ةعم تابثان تالذوءايلوالا 0 نءيديا ىلع تمعقوامم لقام .اركلا ا



 شا
 سس بيب دموع تاتا تبع: حفتس

 بحتاضي يتناك وم هنعمل يف ردي احصأت اماركقاهعاون !فالتخ اواهترثك لعنيح |
 ,| ةجاللا نم لقارك دايفاييلا ةجاخلا ناالا ءايلوال ارئاس تاماركك لسو هيلع هلا ىلص هل تازجع“
 ١ لاب ام تلق _:ىاف تاقبطلا يف بسلا جاتلا لاقاضو او ممدعب ىلا نمم ءايلوال ا تامارك ىلا |

 ةنئاكلاتاماركلا نمىوري اه ىلا ةبسنلاب ةليلق اممسفن يترك ن او ةباحصلا! نمز يف تاماركلا

 ا تح هنع هلا يفر لبذح نيد ليل مامال هب باج امالوا باوخ ام ءايلوالا دي ىلع تدع ٠
 مريغو مهناعا اهيىوقي ةدايز ىلا اوجاتحا اش اي وقمهناعا ناك كئلوا لاةفكللذ نع لئس 1

 | يدرءربسلا خيشلا لوقهريظنو# ةماركلا رابظاب دعي وقن ىلا جيعحاف هرصع يف نامالا ف عض ا
 | هللا نم ةمحر فش اكملا نيقي فعض عضول هباقشاأكي اعاد ةداعلا ق رخو لاق تيح هللا همحر |

 أ اوجاتحا اق مهبولقنع يجتلا ملت مفترا موقنالؤع قوقو العتاب اوتوايعلا هدايعل ىلاعت
 | مهتي قرومرادقم ريظعب ءافتك ا هنع ىنغتسا اهرمعدي ىلع ربظي امله نااناثو ٠ كلذملا |
 عم ةماركلا ظعا وه يذلا ةماقتسالا قيرط مهتوزاو ملسو هيلعمتلا ىلص ىفطصملاةءلط
 ا و الو اهوحم اوحتج الو اهل اوب ارش الو ايندلا نم مهيديأ 2
 اهتعمهضارعا ناكو مي لح يدي يف ام فاسخا مهيدي !يفايدلا تناك مهتع هللا يخرف ظ

 | ىلا ءاعدلاو ىلامتدهلا ةلكءالءاىوالا مهقوشن كيلو تاماركلا ظعا نماذهو ضارعادشأ ١
 ٠ مهتامارك نرد ريتك ك5 كلاتلا يلطملا يف يق ايسو يكبلا ةرابع توتنالءو لج هبانح أ

 أ هيلع ةرهاظ ةمارك يلولل نكي ملول ةلاسرلا يف يريشقلا مامالا لاقو*م .معىلاعت هلا يضر |

 أ ايحرش يف يراصنالا ايركز مالسالا خيش لاق ايو 0 يف اهمدع حدقي مل ايندلا يف

 ماةماركلا روبظبال نيقيلاةداي ني يقام ةلصفالا نال تاما ارك" هارب نمت شفا نوكيدق لب
 | مهنم ةمارك هل سبل نم لضفا ءايلوالا نم ةما ارك هل نم نوكي نا مزلب ال يعفايلامامال ا لاقو |
 ا نيعجا ا 1 نم ضعب نم لضفلا 00 7 نم ضعب نوكيدق لب :

 ْ 'هيادلا تماقهرسب ىلأ عجرم قحاهيحي ناهنلال افتنافدعبا ددعمو ازغ هن جدت ىر رسسسرلا 1

 ١ .نهأ الف ةبادلاو نعجرسلاذخ أين ادمان. ممارسب ىلا لصووةورغلا نم غرف الف اهينذا ضمت |

 | ءايلوانمناكوييمامدلا اجرفم نااهرخ اوانموةريثك بابلا اذه يف تاي اكطاوةعيمتطو

 || هللا نذاب ءايحا تراطف يريطام لافي وشم خارفم دنع ترد ضح' هنا رك ديعصلا لها نمي

ٍ 

 ا

 دييع يلا ةسقب كالذل 0 م! ءايحا 0 لا عاونا 0 ىبسلا جاتلالا ئ

 ١
1 



 * هيلا ءاغ اهادان 0 دعب خيشلا
 اباك ادق ناك ة جاج دماظع ىلعم دي هعضوو هنعهنلا ىضر ين اليكلا رداقلادبع خيشلا ةياكحو

 * ةروهشم ةياكحةي وسةجاجو تماقف يمر يهوماظعلا يبحي تيس ذلا هللا ن نذاب يوقاحلهلوقو |

 || ةدشيشلاى "ار الفم لهادلع عجن بحاص هل تام يفاههدلا ف سويابا خيشلا ثماا اورك ذو |

 ا خيشلا ة ةياكحو * الب وطادمز كلل ذدعب شاءوماقف هللا نذاب قمل لاقو تيملا ىلا ءاج مهعزج ْ

 ا  خبشلا هللا يلو هداولهءا نءابتمعم دقو ةريهش ةيماشلا سر دم يفاشلا قرافلانيدلان ز ا

 1 خماس _:رهريغص لفطورا دي مقودنأ اهلصاحاعودلاوةخرت يهيكشساءال يش يحي نيدلا :

 ' 5 اريغب نمؤلاناو هترتكل حولا اذه نم حياء 'اصقتسا ىلا ليبسالو*هايحاف هللااءدفتاف |
 سشاءمت اهمر ايفع راص اءدعب ةريتكن امزا !نم تام تيمهلىبحايلون' يدنعت شيل لوقا |

 يف كسالو ءاياوالا 02 رمدحال عقود دقلع ًاالواتمل ني ملردقلا ا ذها ريتك امامز هل كام دعب |!

 «١ىجحي نازوت ةما 2 هيلا يحتستالو ةزجم* نوكي ا ذهو لبق مال ل !مييلع ءايينالا لغم خوقو '
 | الواتانالا ةايلعا ديقيئاورغ< | اوتاعاو اٌتروهدب هليق تعش! ممأ ءايحاب ةوبنلا مانجا لقي

 أ ةافولا لبق ارمع كلي وطانا ءزابعم زايقيي ةايحةفيدحاب او ىهماشلاانل يبيايلون' نالادقنعأ
 8 مالك يئادلا عودا + ةاعولا ليق ماطلاح 5 5 ءايحالا هيفناطلاخي اريسقاءامزالولب |
 رداقلا دبع حعيشلا ن نعت هعهللأ ىضرزارإ اد سيلا نعدلخم ىوروملب ةعودلا نءراك ا وهو ٍ

 تلاعلا عو لا جب هاجر لا ىلا مامالاا مع .تلا حاتم ضعب مرح نم عاج نعوهنعهلثا خر [أ
 ادي ماللسالا خب خيشأ هلت هقفتادقوريتك ث كالد لكوءال أ ىلع ى لاو هفانجور ىلا قالفنا |

 ا راتملا ىسعحيشلان ا كح كن ايعالا بالقنا مءارلا# ديعلا قيقدز»نيدلا ىتنيرخأأتملا |
 1 هللامسب باتورمس الاي ارهدح!يصقار 2 نيكئاتم نيئانا هب اء ىرعس م صخ هيلا لسراىبميلا

 سماخلا #ةياكل ا هذه ريظنو 5 ديف اورتك ادقو هيرو هنو لغ اثمري هل نع وداذاف اوئكاعأو م

 ةراي ز ىلا قاتشاف سوسرط ماج يس ناك“ ايلوالا شعب نااوكح ثيحي مل ضرال ا ءاوزنا ا
 عوتلاا ذهيف تاياكطلا نم كرتشملار دقلاو مرا ينوهو هجرخ اعدبيِجيف هسأر لخداف مرحلا |:

 أ قيسو يفك شالو تاناو لاو تاداجلا مالكس داسلا٠تهابمال اهركتي الورتاوتلا غلبم غلاب
 ِ ..ترامز ة ةردعش تحن سدقملا تيب قي رطيف ساج مداني يهاربا نأ حام هنموهترتك"

 1 اهنامرو ه ةريصق ةرحش تناكواث الث كلذ تلاقاكيش ينم لك 1 ناب يمركا قماابأاي هلت ل اقف 0

 اه 6# * نيدباعلا ةنامر تيعسونيترم ماعلا يف تلم واهئامر د الحو تلاطف ةنامراوتملكرأف ١ اضماح :



 ا افك مآ
 نين ةرحش تي ارث يراربلا يفرودا تكف لالح نمالا لكص اال نات دقع ىلبشلا لاقو /

 يدرب يفاف ينم لك أنالو ك دقعك يلع ظفح !ةرحشلا نا دانفاهنم لك الاهيلا يدي تددق
 ضعبب هيقل يذلا لجرلا ةياكح يف يرسلا_:ىع ىوراك للعلا هاربا عياسلا + يدي تففكف

 دعقم يبصل لاق هنارداقلا ديعيشلا نع كحك و* ىذ :رااو نايمعلاو ىتمزلا يردي لابجلا
 دسالا ةياكح ىفاك ملت أن اورملا ةعاط نماثلا# هب ةهاعال ماقف هللا نذأب مموذجت ىمعا جولغم
 ناطلس ةياكح يفاك تاواجللا ةءاطو لب صاوخلا 0

 | مساتلا*مهيذخ ميراي جنرفلا ةعقاويف هلوقومالالادبع 2ث نيدلازعمالسالا يت هاللعلا |
 أ ىلوا لحال هياستو مايفالا ىلطرسع نيعستلا ني ذهريرقث ينو نامرلارشنرشاعلا# نامزلا يط |

 | ادج ريثك وهو ءاعدلا ةباههسارشع يداطلا+ةريثك امبيف تاياكملاو ماللسالان يدب |

 أ بذج رشع كلاثلا+هقالطناو مالكلا نعناسللا كاسمارشعيفانلا+ ةءاج نمهان دهاشو ||

 | فشكلاو تاييطملا ضعب رابخالارشع عبارلا *ةرفتلاة ياغي هيف تناك سلجت يف بولقلا ضعب |!
 | ةدملا بارشلاو مامطلا مدع ىلع رب كلارشع ساما + رصعلا دح : رع جر تاجردوهو ||
 || ناركذ وريثكلا ءيثلا مهنمةعاج نع كح دقف فيرصتلا ماةءرشع سداسلا# ةليوطلا |

 | ماردلاب راطمالا عيب رطاشلا سابعلاوب أيشلا نيرخ انما نم ناكورطملا هعبتب نأك م هضعب
 || رشع عياسلا*اهراكتا يف عاس :ىهذلل قيل ثيحيبايلااذهيف هنعتاياكملا ترثكو

 | ثراملا نعوكح اك مارمحلا لكا نعظفملارشع نادل ءانخلا نم .ريتكلا لواتت ىلع ةردقتلا |!
 قرعدل كرمت "راك ليقوهلك" أيالف مارحلا لك آلا نمةروفز هفنا ىلا مفتري ناك هنا يبساعملأ
 أ اهارح الك ًامهلرضحاو هنت“ سانلا ضب نا ليقو ىمرملا سايعلا ىلا : يتلا نعوريظن حو

 ؛ ماركا روضح ددع ىنم كر جت اناف قرع هنم كرمت يب ساخنا ناك نا لأ هيدي نيب هعضوا مدرج“

 بحملا ءارو نم ديعلاناكملا ةيوررشع عساتلا# فرصناو هتعاس نم ضنوأق رعنوعرس

 || ةييملا 2ترورشملا# دادقبب وهو ةيعكلا دعاشي ناكيزاريشلا قم اابا ميشلان ليق

 || ثيحم وا يماطسلادب زييلابحاصك هتيؤر درجت هدهاش نر ءتأم تيب مهضعبلا يتلا
 ا هللا ةيافك نورشعلاو ي داما ريغك و هو كلذريغو ا هدع همعك هلعلاج فرتعاوأ هيدي نوب خلا ّْ
 | +ديشرلا نوراه مهدنعهللا ىدر يعقاشلل قفت م اريخ هبالقناو اوس مهب دي ري نمش مابا |

 املاء_تروتبشيو لاخلاجلاعي ةيفوصلا يعم يذلا اذهو ةفلدةعراوطاب روطتلا نورشعلاو يفاقلل |
 فك او ماسجالاملاعنمفطلاوهاولاقو لاثملا اء هوعمحاورالاوءاسجالا ىلاعنوباطسوتم أ
 | اوسن أتساو_لاخملاملاعنم ةفلدخمروص يقاهروبظو حاورال دست هيلءاودب وحاورالاملاءنم |
 1 - ب م ا و ا م لعملا



 0 ا ل

 ل:ن٠ ناكو ىلصوملا نايلا يبيضق نعووحام هعمو ّ كير للاعت هلوقي ا

 ُتيسروفلا للعدل لتقف هيلعريكلا دقو اللصلا كوب ىلصي هريل نم ضعي همهتأهنا لادبالا
 قفئاامو + تاياكح عودلا اذهنمملو ىلصا ىنتي اراءروصلا هذه هي !يفلاقوةفلاروص |

 ريغ نم ةيفويسلا ةسردملاب ةرحاقلا يف اضوت ةباريبك اخي شاريقف دجو هنا نيرخ أملا ضعبل |
 ترصب اولرصيت امتنا نكلو ايترمالا ت اضوتاملاقف بدترتالب ًأضوت مضيشاب هل ىلاقف بسدترت

 يني.ساهب ماقاو 2 هسقئ دجوف ةكمملاهب سمع ةبمكلا مار اودديذخاواذكه ترصبال | :

 يلا ةراكح يف 5 ضرالا رئاخذ ىلع فايا هللا ع١ الطأ نورشعلاو تلاتلا* أحر لوطي ةياكح .

 ِ قي رط يف شطع هناا يا مهمذعب نعو *<لالز ءامنيعا ذاف ضرال اهلجرب برضامل بارت
 رق ةلقدز كعلا تحت نم م مي ب ءاملاو عضوم يةز كلعوت ؟ردقا ريق دجو»دحادنع ءامديرف ٍْ

 ايلا ٠ .نمريثكلا م١1نورشعلاو ميارلا# ءاملاكالد نم مهيناوا اًولَش اًذاخ هياع#يجتلا لدو |

 اوتأ٠ ناىلا ملعلاب ملاغتشا نامز لعمهغيدصت نامز عزو تيحصررسإلانمزلا ف فيئاصتلا نم |

 | ةلقذا ىنتا دقو مانت دق يذلا نامرلارشد نم ءمسق ا فهو فيتصتلا نع لاصف اذ هب ىيال دجوف :

1 
1 
 ا
 ا
 ا

|| 

5 
 د
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 لكن ًارقلا ةوالت نم هنعتسيت ام عمغيناصتلا نم هزرب | ءرشعن ىنيال هللا حر ىعفاشلا معنا |
 ركنلاو رك لاو ىواتفلاو سردلاب هلاغتشأو كلل ذك نيتمتح دموي لكنا غمر يورب دتلاب ةقح موي |
 موتجا اةرورتك وا نيتلعوا لع نم هنع هللا ى ةرلت ملثم هروتعت تناكيتلا ضار مالاو ['

 ةقكص امو هد بح هللا حر قي ولسا ىلامملاوب 'نوهرخسأ ماما تال ذكو < اضر نوت الث هيف ا

 يفامت مهسؤعب ارقو#دب قيال دجرفريك ذتلا سلا# يف هب ركاذي وةبلطلا ىلع هيرقلي ناك ام عم

 ىوونلانيدلا ىبمم ميشلا يلاب رلا مامالا اذحو ريتك انهلاثماو دحاولامويلايف تاع |

 هنوك نع الضفرمع أ كلذاهاك قداس ن اكول هنادجو فهر ءاصت ىلعهرمع عزوهللادحر أ
 دلاولا م امالا خيشلا اذدو #«كأهريغو تاداب يلا عاونأ تا ملاد في ناكاع اضفاهفتصي

 هئاوقلا ن هديأعو تن ادايعلا ن م ظاويناك ٠ مع غينامتلان هةيتكأ م باح ذاهادحر

 .» هي لقتشي و ناارقلا نم هولتي و ىواتعلا ىلعهبدكي ومولملا نم سردلا يف هركذيد |:

 *»* * مل شلي و مل ىوطي و مل كرايب نم ناسف كلذ تلاشي ىفيالاعطقءرمع نا ف رعت اهلا |
 |١ لاق يذلا خيشلل تالذ قفتا 5 مهيف تانلتملا غاونأو تاءوهسملاريت ًاتمدع نورشعلاو سماملا |
 ل يعأ ناقرطلا لاقف لامر عب هب رقب ناكوءارقنلا تاتقالاوةي !يلوب ة7ناأما كولا ضعب هل | |
 ' ١ لسكتم ةموهو ءام التم هدرو هذخاف ءاوملا يفدبىعرو دو مدخاتامهيك ياك مدعو بعذ |



رما مةهظعا ران دقواورمسا ذه كارلا لاقت ةرطق هنم جرخي |
 لخد دجولا مهفداد الف عامسلاب ع

 كالملا داك ثيحيتعاس باغوهب لخدف الكل اريغصانب !فطقت جرخ ٌجرانلايف ءارقتلاو خيشلا

 نيأ هوبا هل لاقنةنامر ىرخالا يفو ةحافتريغصلا يدي ىدحا يفوهب جرخ منه دلو ىلع قري

 اذه تبرشن ا كاملا هللاقفاحلةقيقحال ةعنص هذهكألملا ءاسلج لاقف ناعسب يف لاق تنك |

 ىلا ارا رماذكه تقر ةثاهريغ هيلءاوقلا# هيلعهيايث تقزتودب رشف كتقدص مسلا نم حدقلا

 عاونا نب اأو اررغ ةمسل ا هيفرث :ويلودباصان اكقرع هنععاطقنأو بايثلا هيلع تتيث نأ |

 نمامو هعلفغ تأ 1ان نأ عالب و عنقم و هملمخأ أم ىلع ءةلال د هندروأ ايفو ةئاملا ىلعوب رت مهامار 50

 رابخالا هيف تعاشو تاياورلاو صيصاقالا هيفترثك دقوالا عاونالا هذه نم عون

 ريغ قفوللل سيلو* لاخلا الا ىدملا نايب دعب الو * ىلالضلا الأ قحلادعب اذامو تاياكتلاو ا

 رفح انلواحولو# مي قش طارد لع مهئاف نيطاصلا ال 'ويبدقملا ناهب را ؤسو*يلستلا

 راصتخابىبسلا جاتلات ءاقبط ةرايع تهتنا* ساطرقلا|ةعيضو# سافنال اامقيضأ مهتاوارجا ْ

ْ 

( 

 »6 كلاثلا بلطملا 6
 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر باهمجاتامارك نم ةليج ةلج ركذ يف

 نمهحوباهرصح نكميال ادجةريثك تم الا ىلا مدعي ىلا نمةباحصلاريغ تاماركن ا عا
 اهيفدرفا دقو ةريثك تارلجم يف ناكل أ دحاولامويلا يف اهنم عقيام ام عجول ثيحياهترثكل هوجولا

 ظعاوملاو فوصتلا بتك ينابقرف نم مهن.و تارصلختو تالوطم نيبىئتش فيلات العلا
 هدهاشب وفلسلإ نع فلحلا هي هرب راهتع سأنلاهلوادتي ارعالصف خي راوتلاو تاقبطلاو_بقانملاو

 مهضعب هي وري و مهتأه تجعو مهلا يف هبنوث دحتي و سانلا نمريفغلا لا رص هورصع لك يف
 باطملا اذهيف تركذ دقو [2يراكمو نامز لك يفلاجرو ءاسنوراغصورايك نم ضعي نع

 اهييغو ىربكلا صئاسلا نمهيلعتردقأ٠ ءاهتمتع جو مهنع هنا ىضراطقف ةباحصلا تامأرك 1

 هللا يشرركب يل نب ن#-رل ا دبع نع ناخيشلا هجر امال هدعهّننا يضرركب يملا تاماركن فو
 ءاجخ تبل عل سو هيلع هللا ىلص يبلادنع ىثعت بهذواف ايضا ىنمي ةثالثب ءاجركيابانأ امهنع |
 - تلاق مهتيشع امو لاق كفايضا نعل سيحامدت أر 1 مادل تلاقف هللا ءاش 0 7

 اب رالا ةمهتل نمذخ ًاناك امل هللا عاومبلئاق لاقفاوأ اكل اق ادب ا همعطاال هاو لاق* ىحن ىتحاوب ١

 رتكأو ماكي اذان 2 عيا يلارظفا لبق تناك ام راكأ 0 ا 0 ا



 ا رشع ىنئا انقرفتف لجالا ىفقديع موقنيي وانني ناكو هدنع تحصاق ملسو هيلع ىلص

 || متو* نوعجأ اينءاولك اف مهثعب هناريغلجر لك عمم معا ها س انمهنم لجر لك عم الجر
 ابلعتلا ع ناك هنع هللا ىفر قيدصلا كابا ن ااهنع هللا يضر ة شئ اعنعريب زل نب ةورعثي دح نم

 ىنغ يللا بح سأنلا ع نمام ةينباي هللا ولاقءافولا هترضحالف ةباغااب هلام نماقسو نيرشع دا دج

 1 هةمعملا رة عوادج كلت دق تلكيفاو كندم يدمب ارقف يلعرعا الو كنم يي دعب
 ةشئاع تلاف هللا باتكأ عمو عساف كانخاوكاوخ !اهائأو تراو لاهمويلا وهاتاو كل ناك
 ةيراجاهارأنطب وذركب وب!لاقق ىرحال نق ءامس ايامنا هجكرتلا ذكوا ذك ناك هللاوتبااي

 يق توه هناهرابخااهادحا هنعشأ غر ركب يلال ناعمارك هيفو كسلا جاتلا لاف#كلذ ناكف

 يرسلاوة ب راجوهو هل داوي دواوهرابحأ ةيناتلاوترا ولام .ولاوهاعاو لاق تيح هترملاك لذ

 رادقباب ءتاعأو ضيقت :لواخل هيهوام عاحرتسا يفاهنع هللا ىمرةش اء يلق ةباطتسا كلذ رابظا ا

 هنا ىلع لدي هنيئحاو ني وحأ ابعءناوتراولام هناباهر حاف ةقث لعنوكتل اهصقختام
 كاوش ا اىامنا هلوقو اهنم هدعب ىنَع هيلا مح ادحا ال هنا نمالواوهديهءام اهيلق ةباطتسا دصق ا

 هتعدللا ىخذرف ىحيس لام قفرتلا : رماذه يفوةيئان ةب ارقوذالو بي رغم سدل ل ياكانحأو ١

 نع روبقلا ب اتك يف ايندلا يبا نءادح ا هدا ذر رمع تاءارك نمو لي *ءاضرأو
 اندنع ا رايجارويقلا لها يك اعم السلا لااقف ميقيلاب ضدنا دنعه ا ىىغر باطخلان ب رمع

 باططلا ن رمي فتاههباجأف ت تقر ملف مك وقدر سدق عرايدو نجوزت دق م« هأ نا

 سس يع صب يس حس سس هع هس م ضحي حجج يدب جن ب هدم بحمص بدع دع عع محط اب

 ] و 00 1 تا
 هلل لوسر ىلا ملح شدني ىعي ناطيشلا نم كلذ ناكامل لاقو وركب وب ااهنملك اؤتارمثالشب

 ربق ىلا بهذ هنعهللاييخر باطلا نب . رمع نأ تهمس لاق يع ازا بوي أنبب ىبحينع ءرككاشع
 دقرعأي ربقلالخاد نم .ىذلا هباجاف ناتنج هر "ماهم فاخْنملَو ناللفايو ادانفياش

 قورافلا ردع تونر اوما دب عابشمو ىكيسلا جاتلا لاق*نيتر ءةنجلا يف يب رامبيناطعا
 ْ دحأ جه ١يف كي ناك نوتدحم سان مكين نن ناك دتلأ ملسو هيلعهنن أ ىلص يبتلا هيف لاق ةيذلا

 ,|( شوج, م م شيج ىلعةي راسرما دق هنع هللا يب ةررمع أك ىجلخلا ينززباةي راسة صقر معدتاف
 2( ترث و اهرصخي وهو دنواهن باب ىلع لاخلا هركشع ء ىلعدتشاف سرافدالب ىلع هزيجو نيلسملا

 ٍ ثاغعسا مث بطخوريدملا دعصف ةديدملاب هع هلل ىضررمجو نومزهني نولمسم ا داكو ءادعالا عوج

 ك”يباجرخ اوه مايرسح دقفانتلامومان< ردك انسب! امو هان دجو دف أتم دقامان دنعامرايخا

 ْ لجوزع هلا عمماف لظ دقف نغلا بئ ذلا ىعرتسا نمليجلا ةي راسأي هتوص ىلعاب هتبطخ“ انثايف أ



 أ] توص اذه اولاقو لبجلا ىلا "رج رمت توص دنواهن باب ىلع معو نيعمجأ  هشويجو ةي راس
 : أ ءاباىنعي دلاولا مامالاخرشلا - تععمومللا هحر لاق *اهصخلم ا ذهاورصتناو اوجنف نيدماوملا ريمأ

 هلوقي يذلا ١ ذها هل ليقف ارض اح ناك هدعهّللا يغرايلعنأ اهيفدي زي هللا همحر بسلا نيدلا أ ا

 || هن» جرخوالارما يف لخداف موعد هوجوهن أمرك يلع لاقفن آل امي راسني اونينم'وملاريما ||
 | امئاو ةما كلا ءذهرابلظا دصقي مل هتعهللا ىهررمم تلق جاتلا_لاق*#ةرخ ٠ الاب لاخلا نيت ٍإ

 ةئيدملاب هسلجت ىرع باقو ةقيقح مربظا نيب وه نكن اكوانايعموقلاى رود ف شك |
 نكوا ةقيقح هعموهذل ا هعموه نم باطعخ هريما بطاح دنواهتب نيلسملا موا هساوح تاغتشاو ا

 نا لمتحي و اهباوفرعي نا لمي رومال اهذهن م هئايلو ا ناسل ىلعهننا هجرخيام نا لعاودعمو» |
 هيلع هللا ةحرنيمرحلاماما لاق ةلزلزلا ةصقاهنمو لاق *نيلاحل الك ىلعةمارك يش وا هباوفرعي ال
 ضرالاو هيلع ىنتاوهّنا دم هنعهلل اى غررمت نمزيف تازلز ضرالا نإ لماشلا باتك يف
 رمع ناكو لاقابتقو نم تت ,رةيساف كيلعل دعاجلا يركلاقو ةردلاباهب رض ٌحرتو ٠ فاجر

 هضرا نك (سيفودضرا يف هنا ةفيلخو نط|بلاورهاظلا يف ةقرقملا ىلع نينم وا ءاريما هتعهللا ى

 ةصقنه برقي ولاق#مهتائيطس ىلعاهيك اسررعيأ5 اهنمر دصي اياهب دوي وضرال وزعي وف وهف ||
 اءافماع لك يف ءارذءديف تاي ىتح هيسرجيال ةيلهاجلاا يف ناكل يملا ن'كالذو ليا ةصقةلزلزلا |

 مولينل ناءوربخ اف صاعلا نب هرعرص لهاق ارجي لف لليدلا ناي رجتقو ءاجوماللسالا ءاج أ
 لضفأ بايثلاو للخلا نم اهيلع لمي و ابيوبانيب ركيةي راج هيد ىلي ىح يرالوعو ةتس |
 هلبقانم دييمالسالا ىراو نوكيالا ذهن! هنع هللا ىضرصاعلان١ ورع مللاةف نوكي ام ْ

 نيردع ىلا كلذب وردع بتكق ءالجلاباومهىتاريغك الو اليلق يرجيالر هشاةتالثاوماقاف |
 غي اهقل أافةقاطب كيلا تشع دقوملقامم ديم ماسالا ن نأ تيصادقرمعهيلا ب هكف باطحلا |

 .نافدعبامارسم ليز ىلا نيدموملاريمار ع نماهيعاذاف اهئاقلا لبق ةقاطبلاورمع تف ليلا
 دحاولا هللا ل آسف كي رمي ي ذلاوهرابقلا دحاولا همها ناك ناو رت الد ثالبق نم يرش تلك :

 جيورطاو ءالجارصم لا أيبت دقو بيلعلاموي لبق لوتلا يف ةقاطبلار ىلا ذكي رجي ناراهقلا
 ماشناىلا اًشدج ضرعدنا اهئمولاق#ةليإ يناعارذرشعةعس ىلاعت هل أهأر ارجادقوا ريض افابتم ا

 نيبتف ضرعافاثلاث تضرع مت مهنع ضرعافايناث هيلع تضرع ثم هنع ضرعافةفث اطهل تضرعت ا

 ايهتعهللأ ىىةررمع نب هللا دبع ن ءعو* ايهدع هلا ىضر يلع لتاقو ناثع لتاق مهيف ناك هنأ ةرخآلاب ١

 يف ىوودلا مامال ا هرك 3 نظي اك نأكل ذك هدظال يا طق * يشل لوقي رمدع تمعسام لاق هنأ
 || تاقبطلايف بسلا جاتلا هرك ذامال6 دنع هللا ضر ناهع تام ارك نمو 3 نيحلاصلاضايو



 ةسارف ذاهتككو ال لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب يب حو ا رسرالاقاز ا هنيع فد شما |

 افصاذا ءرملا نا لعاولاق# همدص «يشنعهلارجزو لجرلا ا ذهلابيد أت !ذهناتعرهظاامناونمؤملا
 ن«مهنق تاماقملا فلدخت ٌحدفرعالا فاصو اردك ىلع هرب , عقب اله هنأ روشر ظني راص هلق

 :| 5 هلصا يرديف ماقملا اذهنم ىلع'نوكين نم مه:ءودلص ام يرديالوار اردك كانه نأ فرعي
 : انهو هييس مهفو نا ثعهرصبافا ردك هن رواد _ اركل لجرلال م اننافدع عدلا يضر نامشعل قفتا ا

 ؛(| لاقام ىلع اني .رنوكبفاحردقب بلقلا يدر ةعكم تروتو ردك ةرصعم لك ناوهوةقيفد ٍْإ

 ْ باقلا اظن هل, ذاملاووشسي نامل انسي ناك ام اما يوأق ىلع َناَدْل لي ىلاعت

 ظ 0 قى رطلايفةأرع قل دق ناكيزج ديلا لخومنا» هريغو

 ا 8

 مف موف مج وُلق لع حيط للامت لاق أم ىلعدتب وتحمل ليس قي يع يقروتلا ب اوبا قاقتو
5-8 ّ 

 وحلا بيرقاهردقب اريغصاردك ت روت يماعملا_دن م ةريؤكلافاذه تفرع اذا نومي آل 1

 ١١ اذهكردا تيح هنع هنأ يضر ناثمك دا حريص وذالا هكر دب الوت ار فكل نم هريغورافذتسالاب :

 | مصخي لاعماقم اذهودلصافرعوناثع هكرداو بونذلارسي1نمة للا لم أت ناقريسلاردكلا |
 ا( بونذلا ترثاكت اذاو ردكلا دادزاىرحا ةريغص ةريغصلاىلا مهنا اذاوتاماقملا نم ريتك هل |

 نقرصب يذ لك دهاشي ثيحب راص بولقلا م الظن م هان فصوام ىلا هّللاب ذايعلاو تلصو ثيحب |[
 | نماضيا هدنع امل هرصيي ملفا هنا لمي لف كلذ هيف سوفت ومي ادق يس املا انعفتمى أنا

 | اممهفافرصيي هرصب ردقيد يجادلا مالظلاا ذهرصب ال اريصب ناكول ال اوراصب الا عناملا معلا ا
 | ماق لاق امهنع هللا يغررمعنبا نع نكسلا نباويدورابلا جرخاو* ه1 معا هتلاودب كفمتت ||

 ,| هاحوج- ىلع لاح امث اهركفءاصءدخافردنملا ىلعوهو هنع هللا يضر ناهع ىلا يرافغلا ةاجهج

 | ناهلسنب حيلم قي رطن ءنكسلا نبا جرخاو# اب:متامف ةلكألاءدي يف هلل لسا ىقت>لوخلا 0
 ١ هدينمبيضقلا لخا ىح يرافشلاوأ بهج هيلا ماقف ناث عار رضح امهم ارمعواهيب | نع هتمم نع

 | ىتحلوملا هيلعلجي لف هتبكر يف يراتغلاهكا ىف سانلا هبحاصقاهرسكت هتبكر ىلعابعضوف |
 ١ بيم لا نب ديعس نع يتهيبلا هجرخ ام 6 هنع هللا يب ةربلاط يبا نب يلعتاامارك نمو تام |

 انوربخت هللا ةحرو يلع مالسلاروبقلا لهأاب ىدانف همعهللا يضر ىلع عمةنيدملارباةمالخد لاق ا
 ايع انربخ نينمكوملاريمااي هتاكوب وهنا ةمح رومالسلاكيلعوأتوصاسعست لاق كربخنما مرابخاب

 ياورشح دقن دالوالاو تمدتقا دقف ككاوم اوما ءاونجوزت "دقن مج اوزاما يلع لات اتدمب ناك



 | هعيبىلا ءاعدف فلالاو نيتثاملا دعب سخةخسةرودملا ةنيدملايفروك ملا درمع جلاب عقجا
 2-0 ص ل ل حم

 3 م36
 ا م مال ول يي رتب ل. يوي س اج روب سيسبسسسسبل تلمع معسل سمتعمب هع م صصع نم دع

 ٍ | هباجافدنعا هرابخ اان دنعامرابخا هيف قادعاهكسدقت مديشكذلا اذبلاوى ماما رمل

 ' دودحلا ىلع قادحالا تلاسودراخلا تعطقثو روعشلا تركت او :نافكألا تقرتدق ثيم

 | جاتلا لاقو# نوتهترمن ف ومانرسخ ها:ةلخ امو هان دجو ءانم دق ءودي دصلاوعقااب رخابملات لاو

 ا ليللا فوج يف لوقت الئئاق اومع م معهللا يضر نيسخلاو نسحلا هي دلووايلع نا يور تاقبطلايف
 أ 0 مقللا مم ىرنلاو رقلا فعاكأي ملظلا يف رطضملا اعد بيجي نم اي

 منت ملا مويق اي يح اي تساو اوهبتناوتيبلا لوح كدفو مأن دق
 مرللا كيس قلما ءاجر هيلا نم اي 2 ىللز نع ونعلا لصف كدوجييمل به

 ! ملا تريصاملا ىلع دوحي نث ًالخود هوجري ال كاونع ناك" نا
 هقشرجي لبقاف نينم'وماريما بجا لاقف» 30 اقل! ذه يل بلط ا دحاوا هنعهللا يضر يلءلاقف
 :| برطلابالوغشم الجر تكيفا لاقف كعصقاف كب اطغ تمع«دق لاقفهي دب نيب ف قوىتح

 |١ ملا اذف ديعبب نيملاظلا نم شامو تاهقنوت اوطس هنن نأ لوقي ويظعي يدلاو ناك هنايصعلاو

 || ىتح هءاعد متي لفاعدول هدف هللا ىلا انيس كم أي و يلع نوعديل فل هعب رص ةظعوملا يف
 | ثيح لوعدي هنا ىل نمت ناملادعضراوهنير ادو ينم ناك 1س ىل لع تس ءددف نيالا قش فج

 : يعدل لاقف كانهت اق نيترفعت نيب هب تمرو ةقانلا ترفنف هتبكر اف ةقانديلا تم دقف يل ولءاعد

 | هيجو هللامرك يل عم اقف كلل فك هاو لاقف كد ءىذر كوبا ناك ١كتعهشا ىضرهدع هللا ىضر

 ا ةحصلا ىلا داعو ىشءوماقفق كرايماي لاق مث لجوزعدننا ىلا ريس تأ اوعدب اعدو تامكر رىلصو

 أ هللا يغرتز < تاماركن مولات .وعدأم كدع يضر كاب انا تفلح كنن االول لاق تناك 5
 | هللا لوسر لاقف انج ةز تح لتق لاق اهنعهلا يمر سابع نبا نع مال اهجرخا 1١ 96 هنع
 || هللا ىلع هللا لوسر لاق لاق نا نعدع نا جرخاو*ةكالملا هتاسغ ملسو هيلعهتلا ىلص
 | ةيعازإلا ةملاف ناي دقاولا نع يقميبلا جرخاو *«ةزمح لست ةكن الالا تي تي اردقل ل -وهيلع

 مالنا مكي يلعدر امالك ته فهقلا لو معاي كيلعمالسلا تلقفةزج ا ربق ترز تلاق

 دو#م خيشلاي ديس هللاب فراعلل تاطاعلا تايقايلا باعك يس تيأرو * هللاةحرو

 :| مهمدي ءلسالف ةنع هللا يضر ةزهجان ديسريق راز هن !ةرودملا ةنيدملال 58 رئيفاشيشلا يدركلا

 أ ركذوةز >هامسقمالغ ه ءاجخ هعماب هنبا يعمم !نادرماوربقا! نم هيلعم السلا درا ةقعت اءامس هنذاب

 !| كلذ معم مالسلا هيلع درفةفي رشلاة رحم اةيح اومىف ملسو هيلع هلل لص يبل زعل هنااضيا هيف 03

 أ هنا يناليجلا ثوغلا ةالص حرش يف يكب انلاىنغلا دبع خيشلارك ذو* هيف كشال اققح اعايس



 فقفت د

 نم ىأرالل كلذي هقدص هاو 25 رم ةظقي سو هلع هلا ىلص يبلاب عم جاهلا ةريخاوهمركلو
 ايامك يقامانمو ةلغقي ةظق ةظفي لو هيلعها ىلص يتلا ةيءد ىلع مالكملا تيفرتسا دقو هقادص تامالع

 نمو + باعك يف هلبق عمتجا هنا نظاال ام نينوكلا ديس ىلع ةالصلا يفنيرادلاةداعس
 نب دهس نع يقييبلاو ماخطأو دعس نبادجرخ ام هتع هللا ىخر شعج نب هللا دبع تامارك ١

 ودملا تلا نا كيلع مسفا يفامبللا موبي دحا لبق لوقي ش حج نب هقاادبع عهمالجر نا بيسملا ٍْ
 لعفو لتقاوقتلا لذ كيف لوقاف كلذ مينل أس: تيفذاو ىنن ا اوعدجي وينطب اورقبي تيفولقيفادغ |
 تامارك نمو ) ع هلوأ رب ب١ ممهعق رع + هليأ تربي ناوجر ال يف! هعع” يذلا لجرلا لاقفكلذدب :

 ٠١ تكب دحا موي يلا لتقا+ل لاقرب اج نع ناذيشلا هجرح ا امال |.هنعما يضر رباجدلاوهللادبع :
 : ىتحامتهنجاب هلظتةكتالملا تلازاف هيكبت موا هيكتال ملسو هيلع هنا لص هللا لوسرلاقف يتمع ||
 | ةفالخ يمهربقنميلأ جرح ١ لاق | نع هل يضر هلا دبعنب رباج نع يقومبلا جرخإ وق 2

 || دعس كيا جرخاو + هع راوف ءيشدن ريغتيملهتكرت يدلا وخلا ىلعدت دجوف هتبتاف ةي واعم |

 | ىرجانيح كل ذودح امويانال ةقىما انحرصتسا لاق رباج نع رخ اهجو نم يعن وب او يقبهبلاو
 جاهلا تباصاوةنس نيعب راسأر لعمههارطا ىنتلاباطر مانجر 0

 هيفو ؛ةويش نعي دقاولا قي رطابنهوىر ١ قرط نم يتئيبلا هجر أو ءامد تشعيناف ةزمح ْ

 ١ اهماكعملا تدرف *مدلا تعبنأو هحرج جنءعودي تطيماةهح رج ىلعودي ورباجدلا اوهللأ دع دوف :

 || ىلع لءرخاو يمناك اهيف نفك يتلا ةرغلاو مئاد هم أك هترفح يبل تو أرح رياج لاق مدلا نكسف
 ١ أمدتتعيتاف مهتم لج لج ر ةاوسملا تباصاوة نس نوءب رأوتيس كلذ نيب و هن: ىلع هيلجر ا

 | بارت نم ةرتناورغش بارتلا نورفجي اوناكدقلو ركتما طهدعب ركتيال يردخلاديسوبا لاقف |
 هريغو بسلا جاتلا رك ذ ام 6 هد دعهل | ىمر سابعلات امارك نمو هاك سملا دوم ل ١
 | هصغشاو هيعيضيبذخاف يتستسياهنع هللا يفر سايعلاب جر رمح نهز يب ؟تبادجا ضرالانأ |[

 أ مَأَو قحلا كللوقو لوقث كداف كيبن معب كيل ب برقتتانامهللا لاقو ءامسلا ىلا ص خشم اًماق ا
 م قع سس سهيل ل ِ 2 سرع يجد هم ساهل

 امهوب !ناكوامهل ناك ةح ناك و ةنيد دملايف نومي نيمالغاناكفراديلا

 نيعفشتم ليلا هيانوئد دوف همع يف كيين مهللا لظفحاف اهييبأ حالصا امهتظنحل ال اص أ

 ل مس جس 1

 لسْري اًراغ تاك نإ مكبر اورق أ لاقف س انلا ىلع لبقا مث نير ةةتسمو أ
 لا #

 هتبايسو ناعضنت ءاميعو نم لاطدق سالي ادلوقملا | لا ادام مكسب ءامسلا



 اا 2 م1 0

 د دقت ةمرادب ريسكلا عيتالوةلاسلا لالا ءارلا تنامهللا لوقي وهو هردص لع لوجت |
 | دقق كثاغب مثغاف موللا ىف اور لا لع تن اوىوكتلا تعفترا وريبكلا 1 قدو ريغصلا عرض ا

 سانلا لاقو باح نم هدي رام تشق ماللاوةةمهلا هيلعشلبب دن يف ل موقلا ف برقل ا

 رز اودلقى ٍجتموقلاحرب ءاف تردو ترعت خرازيف تشمو تقف اوت الن نورت نورت

 نيمرملا ياسعلل ًاينه نواوقي و6 ادر نوح سعي سايعلاب نس انلاذالو ب رى ل أ ءاملا اوضاخو أ

 رع ىقتسأ ةباغلا هسا يف ريدالا نسا لاقو » دابا محرودالإلا ب دحاو باسل هللا عرماف |
 تبصخ أ وهب ىلاعت هللا تائاد طق !دعدأ الةدامرلاع اءا بنع هللأ يضر سابعأ ابساطخلانبا أ

 هنع ثا يبغر تياتنب ناسد-لاقوهثلا ىلا ةليسولاهفاو اذه ردع لاقت ضرالا |
 ساملا ةرشب ماقلا ىقسف | انيدح عباتل دقو مامالا لاس
 سادلا نودكاذب ىبلا ترو كتيسذلا هدلأاو ونصو يبنلا مع

 سايلا دعب بانجالا ةرصفخم - تمصاو دالبلا هب هلالا ايحا
 تامارك نمو #9 نيمرلا يقاس كلائين+نولوقي ءسابعلاب نوني اوقمط سادلا ىقس الو |
 ريدع ني كلللا ديعقب رط نم يقهيبلاو ناخيشلا جرخ ا هنع هللا يب مر صاقويبأنب دهس ْ

 ردعىلا صاقوملانب دعس ةدوكلا لها نم سان كس لاق هنعهثلا يضر ةرعم نب رباج نع
 ىتح ريخ الا هل لقي ملف ةفوكلا دجاسم يف هب فيطف ةفوكلاب هنعل ب نم هعم ثعبق :

 ةيوسلاب مسقيال ناك ادعس ناف انتدشا ذااما دمساب ا عدي لحر لاقف دب رسم ىلا ىمعتا |[:

 هرقف لطاو هرمعلط ًافايؤاكن اكن أ مب الاد ءسلاقع ةيصقلايف ل دعي الو ةيرسلاب ريسبالو |

 رقتفادقو ربكلا نم هينيع ىلع هايجاح طق دق اريبك انهشهتي ًارفريمعنب ا لاقنتعلاهضرعو

 ينتباصا نوعفم ريبك عنيت لوقو تءا فيك هل ليقاذاف نهزمغي قي رطلا يف يراوجلل ضرعتي |
 ”يالاقن ةفوكلاب مهبطخا دع نادعس نب بع صم قي رط نمركاسعنبا جرخاو «دعسةوعد |
 يفوزغن الو ةيوسلاب مسقن الو ةيعرلا يف ل د هتال كتلعام تلك كنا مهلل الجر لاقف كل تنكر يما ا
 'أ تام اق نتفلل هضرعو هرم لطاو هرقف لوعوهر عب معافاب ذاك ن أك ن امهلادعسلاق«ةيرسلا ا

 يئاريطلا جرحاو * اهيف لتقف باذكلا رانخلا ةدتف كرداوسادلال أسىتحرقتفاو يعقح |
 دعس لاق ىصاقو يلا ني دعس نيم نم «لجر اجت لاق رباج نب ةسيبق نعرك ا سع ناو ميعنو باق

 هدي تعطقو هناسأ حطمقم ةيس الاب لجل اكل ذ برد تن شأ؟ينع هدي وهئام ال نك مهللا 1

 تناك تلاق هما نع ةريغ.نعرك اع ن.اوايندلا ىلا نبا جرخاو * تامىجح ةلكلكت اف |
 اق اف كتوق كلل عيشي لاقف هرويط يفاهدي تسمغدعسةنباهذهاولاقه, واقف ىبص ةماقاهتماق أ :



 سب ص مس
 اس

 تناك ةأرما نأ فوعنب نه-رلاديع ءانيم نع رك [عنب اوايندلا يب! نبا جرخاو# دعب تبش

 دي ح1 وع

 ماشا جرخ او اهادق يف اههجو داعم كهجوهاش ل اةفاموي تعلط اف هتنت لفاهأ مخيف دعس ىلع علطت

 عما اذهقرفت الف كئاياوأ نمايلو مشيا ذهنا مهللا دعس لاقفايلع لج .ررتش لاق نسف نع

 قلفئانراجالا كالت يف هتماه ىلعههءره هةبادهب تخاس ىتحاقرفتامهلئاوف كتر دق مهيرت تح

 هتلعقف ةقان هنءاخل لجر ىلع اعد ادعسنإ دعس نب بعص »نعم 11 جرخاو# تاموهغامد :

 . نالاقناورمعنابيسملا نب !نعواخلا جرح او# دحأ لعوع دبال نأ تففاوحو هنعمل دعم قلعاف ْ

 | كدشا!لاقو هقشنعأت نآورم يتوف وعدا" ألاقو هي دي دعس عفرفانكش دكش نمهيطعنادلاملاملااذه ا

 || نب نمحرلا ديعنبىبي نع ركاسعنبا وقييبلا جرحاو# هللا لاموهامناف عدتال قاما اياهللا |

 توملا ينعرخاف اراغص نيدب يل نا براي لاقم صاقو يبا نب دعساءد لاقه دج نعهيبانعةيببل |
 يناريطلا جرخاو# هيعتومي داك دي دش ضرع دعب ياةدس نيرشعت وملا هدعرح اقاوغلبي ىتح
 متدن كما كس هل لاقةريب رلاوةملشسوا يلع تشي وهو لجر؛رءذا يشي دع ءاهيب لاق دعس نإ رم اع نع

 5 نر نوعدالوا مه ن .كرتعل هلاوف قيسام هللا نم ه مل قيس دق اماوقا ِ

 تداخلالاكت مودل هل عجاع قي مام كد ملل ىقب دقاماوق متي اذه ناكن ا مبلل ادعس لاقف يبن
 قاع !اي ثالدشا باهقسا نولوقي و ادعم نوعيتي سانل!اني ارف ١ مهل اه سادلا جرفاف ةيتخب

 دق كالذب دل اءد ملسوهيلعهننا ىلص يبنلا نال ةوعدلا باوقيسم عما ىفر دعس ن راك امناو

 دعس بهتسا مهلا لاق سو هيلعدللا لص يتلا نأ دهس نع هحصصو ملالاو يذمرتلا جرخا

 هللا يردي زن. دي+-تاماركن ءو ل«كلذمدقل دقو بيج ال اوع ديال ناكم كاعد اذأ

 ىورأ هتعتاخ هنع هللا يضر دي زنب ديس نأ لاةريب لا نب ةدرعنع ناخييتلا ىور ال هنع
 نمذح تنك ىناديعس لاقفاهضرا نماّئيش ذحا هنأت تعداو كلا نين اورعىلا سي و!تدب
 هللأ. لوسر نم تلدع# ذم لاقإ يللا لما لوسب نعمتي دءعبائيتايضرأ

 | ضرالانم اربش ذحا نملوقي مل-وهيلعمّشا ىلص هلا لوسر تمعم لاقلسو هيلع هللا ىلص |
 تناكنأ مبللا فيعس لاق اذهدعب ةديبكلل سا ال ناورمدل لاقف نيضرا عبس ىلا هقوط الظ

 اهضرا يفيشق هاني واعرصب بهذ ىتح تناماق لاقاهضرا يئابلةةاواهرصب ومع ًامةبذاك

 اهآر هأ ع ورمع ترب هللا دبع نب دي زني دمت نعل ةيئور فو* تناق ةرفح يف تعقوذا

 هتع7اخ يتلا رادلا يف رثب ىلع ترع اهناو ديم ةوعد ينتباص لوقت ردجلا سقلت ءايمج
 لاق ام اههنع هاي غر رمنب هللا ديعتامارك نمو 9ك اهريق تناكواهيف تقوفاهيف
 بعذو هبنذب ذبإ صيصبقا ' حبت قيرطلا سانلاعنميذلا دس .الل لاق هنا تاقيطلايف يكبسلا

 ل ب مص وص

 2 سس معسل دال كالا لعل اولا ع صم - ا و ص عدم ل ع ع هد دج جد مسدس دم ٠س حبي عطس بسس جيس حس بج ب بس يبي بيب سب بوبس بسس سي مص



 ِ دكت

 يلانعويعن وباو يقييبلاوىلعي وبا جرخا 6 هنعدنلا يضرديلولا نيدلاخ تامارك نمو 9 |
 هب ينوعتا لاقف مجاءالا هكيقستال مسلارذحادل ! !وااقف ةريخل اديلولانيدلاخ ل زن لاقرفسلا

 نب دلاخ ليقا الاقي بلكلا نعاضي ا جرخاو#ائيشهرضي ملفهشا مسب لاقو همهعلا مه ديب هذخاف ٍإ
 هتاه دلاخمل اقف ةءاس مس هعموسيسملا درعهيلااوثعب ةريخس أدي ري ركبيب ا ةفالخ يت ديلولا |
 م هادا عم ريال يذلا هلا سب ءامسلاوضرال ا برههأب ومنلا مسب لاق مهشحا ريفهذخاف ا

 سعأ اذهف موحلاص هرضي لق ةعاس مسلك | موقاي لاق هموق ىلا سا أ دبع قرصتافهنم لك : ١

 قز هع.لجر ديلولا نب دلا> قا لاقةكخ نع سيصص دعب ايندلا ىلا نبا جرخاو# مل عوتصم |
 هنعاشا يضردلاخلجرم هنادجولا اذهنمجرخ او*+ الل عراصق اللا عملعج امبللالاقفرمح

 جرخاو أر ناك دقو لخوهاذأف أور اظنفالخ هلل هؤءح لق لخ لاق أ ذهام لاةفرغ قزدعمو

 ةيلاق را برشي نم كركس ع يف نا ديلولا نب دلال ليق لاق راثدنب براعم نعدعس نباأأ
 وهاذافلجرلا تال هلعجا ميل ادلاخ لاقت لخ لاق اذ هام لاقورمخ قزلجر مهىتاف مل

 نع ميعنوبا جرخ ١ 6 هنع هنأ يضرذاعمنب دعستاماركن مو 9< دلاةوعدهذهل اقف لخ |(
 هللا ىلص هنا لوسر جرح قد دل دعب تاما. ذاءمنب دعس نأ ه :عهللا يضر صاقوىبانب دعس :

 دحا سعي اموهيلءيولياقهؤا درطقسإ وعجرياشل احرلا عش عطقتيل هنأ ى -اعرسم سو هيلع

 ادتقيساك هلسغ ىلاةكت الملا انقيست نأ تييشخ لاقانعطقتأ 0 ! هللا لوسراي اولاةقدحا ىلع

 موي ذاعمنب دعس سصأ تلاق اهنعّشاى ضرةشت اءنعناخيشلا جرحا و+«تدلظدح لسغملا

 دجملا يفهعييخملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بر ذف لاكأل ا يف ةقرعلا ثري نايح امر قدنحلا
 ماتاف لستغاو حالا السلا عضو قدن 300 نم لسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر , عجر الف بي رقنمهدوعيل ||

 لاقمهيلا جرخا هتعضو امهتاوحالالا تعضودق لاقف رايغلا نمدسأر ضنني وهو لي ربح |
 ىلع اولزنف سو هيلعهّنلا ىلص هللا لوسر اهاتاف ةلقي رق ينب ىلارا ثاهنياف لسو هيلعهللا ىلص ىبنلا ا
 مسقث نآو ةيرذلاو ءاسنلا بست ناوةلتاقملا لتقت ن امويف كح ا يناف لاق دعسىلا ملا ضيوفت |[
 وب ذك موق "رم كيف دهاجا نأ ”يلابحا دحا سي هنا لعت كنا مهللا دعسلاق مثمحاوما |(

 شي رف برح ن«يقب نافمهنيب واتنيي برحلا تعضودق كنأ نظأ يفافمهللاهوجرخاوكلوسر |
 ترجتناف اهيف يقوم لءجاو اهرجثاف برحلات تعضو تنك ناو كيف م دهاجا قحمش ينقباف ءيش |
 بازحالا موي ذاعمن ب دعس ىرلاق هنعهّللا يضررباجن ءيقبيبلا جرخاو* اههمتاقهتليل يف |

 هقرعك.سقساف ةظي رق ينب نمينيع رقثتح يت رخال لالا زخلكأ اوعطقف
 هاو تاق هقرع قتفثا ميلتق نم خوفا هلكح ىلعاو اولزن ىقح ةرطق هتمرطقاف



 _ جت و«

 ْ عيشو شرعلادل كار ةاممنب دعس يف لسو هيلعهّلا ىلس هنا لوسرا ,لاقلاقا معا ىضررم | !

 | هللا لص يبنلا ىلا ليربج ءاجلاقدنعدتاىدر راج نع جرخاو «كالمملا نوعبس هتزادج |(

 '| جرقت سرعلادل كرحتو ءامسلا باوب اهل تحت تاميدلا حلاصلا ديعلا اذهنملاقق ملسو هيلع ظ

 يعوق ل اجر نم تش نم ينروشس ايقررلا مفار نع يقهيبلا جرس وع ٍتام دق اعم نب دعس اذاف ْ

 اذه نملاقن قرعسإ ىم ةماوبارجتع“ ليلا فوجيف ذو هبل هنا ىلص يبلاقا ل اي ريج نأ |
 | دقءبجوف ذاع لرب دعس ىلا اودايمماقق شرعلاهل زتهأو ءامسلا باوب اهل تحت” يذلا تيل |
 || جرخاو * هحورباحرف نمحرلا شرعدل رتها لاق يرصبلا نلا نع يقييبلا جرحاو « ضيق ا

 ١ تيبلا يف امو ملسو هيلعدا ىلص هللا لوسر لخدلاق شي رح نإ ملسأ نبا ةلح نع دعس نبأ

 : مم ةعاس سلجو يا رونءثددرو تفقوف فق "يلا ًامواوىل طاف هب رف ى جت دعسالا ديحأ

 أ ضبق تح سلجت ىلع تردقام ل اقف ىطختأ كتي ار دقوا دحا تي ًارامهثلا لوسراب لق جرخ ظ
 ١: تب ده -نب قادما نب تعشالا نعميعن وبا جرحاو * هيحانج دحاةكن الملا نمشللم يل
 | دجي مل كلملخد لاق هيتيكر ذئموي لسو هيلع هللا ىلصدنلا لوسر ضبق لاق صاقويبا
 :( اشمنانلم اءنيقماتملا : نم لئاق لاق ملوط او همطعا نمناكو#ا هتزانح اوامح الفهل تهسواف ملجم

 | ضرال اوئتطوامدكت الملا نمافلا نوعيسو دهشدقل ملسو هيلع هللا ىلص يبتلا لاقق مويلا نم فخ

 || انيلع فشااتيم الخاءهثا لوسراي موقلالاقلاق ديبلنب دوم نعدمسنبا جرخاو+لطق
 || لبق طق اوطيبي مل اذكو اذكةكتالملا نم طيحدقو يلع فخي نا مني املاقف دعس نم

 | نب دهم نع ردكتملانب دمى ب رطنم يع وباو دم نبا جرحاو# يسم هولمح دق مهموي
 ٍ دعبأو يلارظن اهب بهذم ةضيق هربق بارت نمهديي ذةموي نانا ضبق لاق ةئسح نب ليبحرش

 ْ كتنذفق رعت هلا ناحيس هللا نامجس ملاسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر لاقت كلم يف اذانكلذ

 أ + هنع شا جرف ةعك مف ده ماهن. اهنل ربقلا ةعح نءايجأن دحا ناكوإ هن دما لاقف ههجو يل

 :| ناكف هريق دعل رفح نم تنكلاق هنعهلثاى غرير دحلا ديعس يللا نع دعس نيا جرحاو
 .| هللا ىخر بييخو تباث نب مساع تامارك نمو #9 بارت نم ةرتفانرفحاكك املا انيلعحوفي
 1 هلا ىلص هللا لو سر تعب لاق هنعهنا ى ةرةريرحيلا نع يقيببلاو يرأ للا جرخا 96 امهتع
 ْ اوركذ :ّمو نانسعنيب اونأك اذاىتح اوقلطناف تباثنب مصاع مهيلع رم اواثعي ملسو هيلع
 1 ىلا هبايضحاو مماع ًاجلف موقل د ممراثأ ااوصتتافمار ةئام نم بي رقب مهوعبتف لي ذه نم يش

 متم ل |دقن ال نا اديلا متازن نا قاغبملاو دبعلا جكأ اولاتف مهب اوطاحاف موقلا ءاجو دفدق
 ىتح لبلاب ومر كيبن أع ربخا ًانعريخا مهللا رفاكة مذ يف لزنا الف انا امامصاءلاقفالجر



ْ 

 [ اولزاق قاغيملاو ديعلا مر طعاف رم رخ 1[ لجيرو ةشثدلا نبدي ؛ زو بييخ يقب و رقتة عبس يقاعص اع اولتق |
 يلافردغلا لوأ !ذهكلاغلا لجرلا لاقفاهيرعوطب رقمهيسق راتوا واح مهتم اودكمسا الفمهيلا

 اهوعأب حدي زو بيبخي أوقاطن اومولتقف لعقي لق مهبحصي نا ىلع هو اعوهور درج مم“ نأ
 ثكف ردبموي تراحلا لتق وه يبخ ناكو لهون نب ماعنبتراخلا ونب ابيبخ ىراشافةكمي

 هتراءافاهب دهتسيل ثراملا تانب ضعب نم مو راعتساهلتق اوعججا اذا ىتحاريسا مدنع [أ
 كالذ فرعاعزف تعزف هتي أر الف مشت ىلع همضوف هانا تح هيلا جردفيل يبص نعتلفشف تلاق
 ثي ارام لوقت تناكوهلثا اش نا كلذ لععال تدك امهلتقأ نأ نيشحت ا لاقف ىسوملا هدي يفو ينم
 ديدخلا يف قترملهناو ةرقذموي ةكمبامو بدع فطق نم لك أي هني اردقل بيبخن م اريخاريسا |

 ميللا لاق عكر ف نيتمك عكا يثوعد لاق مرحلا نمهب أوجرحالف هللا هقزر اقزرالا ناك امو
 هلا لوسر ريخاف بيا موي مءامل هلا باجتاوادحا مهنم قيتالواد دي ملتقاو اواددعمهصحأ

 ةءدسجل ل2 ف «يثب اونؤيل مصاع ىلا شيرف تعب ومربحاوبيصأ موي سو هيلعهللأ ىلص

 هتمش ربدلا نم ةلظلا لثمديلعهقأ ثعبف ردب موي م.ثاظع نمابظع لتق مص صاع ثاكو و هنوفرعي

 وباو قبببلا هول جرش تاو ريبانرلاي ربدلاو . اثيشهنم أوعطقي نأ ىلعاور دقي لف لو 1

 دجال يفامبالالاق ابيبخنأ دازوةورعقي رط نمو باهشنب أ نع ةبقعن؛يسوم قي رط نم
 اومعزف كلل هربخاف سو هيلع ىلص يبنلا ىلا ل لي ربج ءاجخ السلا ينعهةليق كلوسر ىلا الوسر :

 هتلتق بايخ مالسلاهلعو مويلاكلذ ينس اج وحول اق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 بهذف امساعلقحاف يدا اولا هللا ث عيفمذخ أند هنع ب حذيف يس ىتحا هوعد اولاقدتيي ه دمتي

 هتافو ف هّناهعتف هتايحيفادباك رشم ه سعال واكرشم سيال ادهع هنأ ىطعا مصاع ناكودب

 نم هلا يبناي هباصح لاق مالسلا هيلعو ةئنيح لاق لسو هيلعمن ا ىلص يبنلا نأ أومعزفمالسلا ينم

 1 تدب وعدي هب ًايالف لجر لاق ءاعدلا لبقئسا ةبشحلا ىلع عفرازف لتقي بيبخ عوخا لاق

 أ تناكلاق ةداتقنب رمح ثم مساعي *دح قاصصا نبا قي رط نم يقبمبلا جرخاو# شي رق
 ترذن تناكدقو لعس كنب ةقالس رم هوعينول هسا 5 اووارات باث نب مد ماع اولعق نيح ليذه :

 تلاح الف ربدلا مسهتعن را هن يفنب رشتلهس ار ىلع ترر دق نثل دحاب اهانب ا بيصا نيح |!

 ا هللا لوسر نأ يسال ا نايفس نب ةدي رب نع ميعن وبأو يقيربلا جرخاو ١# هتايح يف هنم عنتما امم

 ابيف ركذو ةريره يبا تيدح نم مدقلاكةصقلا ركذف تباث نب مصاعتعب لسو و ةيلعهللا لص ]'

 ١١ اوزتجينا اوعيطتسي لق هتمدش.ربد نمالج رهلثا ثعيفاهيلادب اوبهذيل هس ُ اوزتل اوواراف

 | كلوسر غلبف مالسلاينعكالوسر غلبب نمدجاال يف مهللا لاق هنا بيبخ ن شيف ركذوهسأر

 ا م 0



 رخاو * ضرالاب دبل يذلا لجرلا كلذ ريغدحا مهنمو لوما للف ضرالاب

 ا ل 7 هثدح هابانا يرولا ةيمأ نب ورمتنب رفدج قي را نم يقهبأاو ة ةبيش

 هلتف دعب اهيلعهويلص يتلا يا بيبخ ةيشح ىلا تثج__ لاق ءدحوأديع هنعب ل وديلعمقا ص
 ابنيخرا الق تغتلات ديعب ريغ تذبتناف ضرالاب مقوف هتقلطأف نويملا فوختا اناوأهيف تيقرف |
 أ باتكيت فسوي وبا جوخ او + ةعاسلا ىحةمر بيبحل ركذي مخ ضرالاهتملعبا امنأكُف |
 ْ نع بييح لازنأ يف ريب رلاو دادقملا لسرا | وهيلعملا ىلص ىلا نا كاهن !نعفئاطللا |

 : 0 هلوحادجوف م ملا لاالصوف هتيشخل

 ' عيوب ي يعل ضرالا هحماتباف ريب زلا هه دق عود الف نوكر- دل مهب رذنف ء يش دنم ريغتي ملبطر

 أ دسا يف ررثالا نبا ءاورام 6 هنع هللا ىفر ريوحس ديس ؟تاماركل نءو 86 * ضرالا |

 (/ ةليل تأأرق لاق هنأ ناارقلاب انوص سانا نس! نمناكو لاق هنعهثا ىذردلا نب ةباغأا

 أ تمقت برأ تلاخ مالع وحو ينم أبي رق عجلخ 0 يب !ىبكي و طوب رم يل سرفوةرقيلا ةروس
 تلاجش تارق مت يبا الا م يل سبلو تاه سرعلا ت 'اك تاأرق ميفباالا ميلسيلو |
 ينلاهف ءاملا نم للبقم جاما لكم كيس وزطلا َه ةئيا «يت أذا يس أر تعفرف سرقلا ,

 1كم داملا تالت لاقب هتريسلم لو هيلع هشنا ىلص هللألوسر ىلع تودع نصا او تكشف '
 "1 نب دايعتامارك ن ءو © مبا نوراغني سانلا محال كيصت ىو تارقولو كتوصل اوند |

 | نم ميهوب أو يقب ربا ددعتو ماطاودعسنب رح | 96 ا فعلا ةررو تح نإ ديسأو رشب
 1 هللالوسر دنع ريغح نأ ديءاورشب نع ”وايع ناك لاق هتعدشأ يف نر سسأ نع رث ااهجو (,

 لك ديو اجر ةكلع' ةديدت ةليأ يو ةءاس ليألا نم بس عذ ىجح ةجاح يف وديلعهللا ىلع ٍ

 يراحبلا جرحاو *هلهاغلب ىتحءاصع ءوض يفاهتمدحاو لكىشف هامع رح الل تءاضا
 | تاذ هدنع نماجرح لو هيلعشا ىلص ىب هكا باصحا نهنيلجر نأ هتعدلاى سنان

 أأ اهتم دح اوك ت راص اقرأ الذ اهي دي نيب نائيشي نيحايصألا لثم ايهعمو ة ب

 هس ”وواخلا جرحا هنعدللا يضر عييرلا نب دعس تامارك نمو 9 هلحات !ىتح

 دحأ موي ملوديلع ها ىلص هللالوسر يئاعب لاق هنع هللا ذر تباثنب ؛ دي ز نع يقج» ا

 رخآ (يفوهو هنيصاف ك دجت ف كمل لقوم السلا ين جهر قاف هقي ارنا لاقو عيب رلانبدع -باطاأ

 هللا لوسراي هل ل مق لاقفمهسس ة هةيمرو بغوسإ ةبرضوعتر رب ةنعط نيب أم ةب رض نوعبسدي وقمر

 قي راعلا مبمتقرتمأ ادا ىتح اهتوض يف ايش اهدحأ امعايطت ءاضأم اهعامبتم دحاو 7

 هللا بوسر ىلا صاخ ناهّللأ دنع 3 رذعالراصنالا قل لقوةنملا ميردجا يفدجا



 نب سن !تاما ارك نمو 0 هيع هلأ يضر هسفلأ اغ) تضافو ىفرطي رش كيو

 لاق رضنلا ني سنا دمنا هدعهللاي ضر سنا نعناخيششلا جرخا 26 هتعمللا يضر رشتلا |
 يضر دهشتسا ٌمةدلا ع رل اهناو دحا نووةدجلا مير دجاليفا هديب يرقي اودع

 نب رمح نإ مصاع ينث دح قاما نبا لاق ُ هنع هللا يضر ةلظنح تامارك ن نمو للي هنعّشأ
 هلحا اولاسأ أف ةكئالملا لخل ةلظنح نا دحاموي لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةداتق

 هلا ىلص هلا لوسر لاق فةعئاملا معم نيح ينج وهو جرخ تااقف هدحوز تالئكسق هن اغام

 نيماشه قي رط نمدعس نبادجرخاو *«يقبيبلادجرحلاو ةكتالملا هعلسغ كذا لس هيا 9
 نرملا ءام ضرالاو ءامسلا نيب ةلظمح لضشتتكمد دلملا تي اريلا ظفاب هيبا_:رع ةورع

 ءام رطقي هس د اذاك هيلا انرظأد انيهذف يدعاسلا ديسا وبأ لاق ةضفنلا ىاضح يس

 ةعلص نع هدنم نبا جرحا 2 هنعهللأ يخرمارح نإ ورمع نبهلئادبع تامارك نمو د

 ا هلاادبع ربق ىلا تي واف ليلا نكرداعةبالاب ىلام تدرا لاقدتع هللا ى عر هللا ديبعنبا ا

 ا هللا كل وسر ىلا تكجلاهنم «نسحأ تمع# ام ريقلانم ٌةءأ ارق تسع" مارح نب ورمع نبأ ِإ

 أ( مهح اورا ضيق هللا ن عت 5 هلنادبع كاذ لاقف هل كلذ تركذم ملسو هيلع هلناىلص ا

 ِ مييلا تدر ليالا 0 ةدللا طسو اهقلع 2 توقايو دجرب ز نم ليدانق يف ابلعجن ٠

 تناك يذلا اهن كم ىلا مسيح اورا تدر رجتأ | ملطادا ىتحكالذك لازت افمهجاورأ ا

 ا امهنعهللأ غر سابعنيا نع ىقبيبلاو هديل و ماخلاو هنسحو يذمرتلا جرحاو ا هيك :

 ريق هنأ بسحي ال وهو ريق ىلع ءايخ ٍلسو هيلءدللا ىلص يتلا باعصا ضعب برض لاق |

 | لاقق هريخافلسو هيلع ىلص يبنلا ىلاف اهمتح ىتح كلملا ةروس رقي نانا هيف اذاف
 يفر ةريبف نب رماع تاماركن مو 9« ةيحنملا يف ةعباملا يح لسوهيلعهنتا لص هلال وسر

 لتق ال لاق يلا ينربخا ا ةورع نب ماشه قي رط نم يراخبلا جرخا 6 هنعدللا |
 00 ليفطلا نب رماع هل لاق ير عقلا ةيهأ ع نن ورك ساو ةنوعمرشب ىلا | وبحهذ نيذلا ا

 يلا ىتح ءامسلا ىلاعفر لتقا دعب هتي ءاردقل اقف :ريبفن؛ رماعأ ذه هل لاقف ليتك ىلاراشأو |!
 نأ لاق ماسف مريخ ٍلسو هيلعهللا ىلص يبتلاىفاف عضو ضرالا نيب وهني ؛امساىلا رظنالا
 تنيضرو كلنع انيضراتتاب اتناوخ اوخااتعربخ اتي راولاقف مهب راول أسدقوبنأو اوبيصادق حباصصا |
 لسوويلدقا ىلس دل لوسر مب لاقدع هاى ةردوعس نبأ نع قيل جرخاو< مريخ ا فايع |
 نيكرشملا اوقلدق متأوخا نمالاق متديلعىنثاوهثادغ ماقىتحاليلفالا شبلي لفةيرس أ
 ملوسر انافادع تيضرو كنعانيضر دقانا ان.وقغابانب واولاق مهنأو دحا مهتم قبب لف موعطتقاو |



 | نعدوسالا يل نع + تباثن ب بع هم ين دج ي دقاولا لاقو# بع ىضروا رضر دقمهإ ملا |

 /| لوداع هلا لسيبللا نءالاجر مهباطة دق ياةصقلا ركل فورمع نب رذنلا جرح ل ةةورع |
 .( لاق ك باح! فرعت له ةيءا نب ورم“ ل يفطلانب رماعلاقاهيملاقو ةنسلاو ن١ آرقلامهنولح |

 : يلو.دقعأ للاقدحا ن «ييهمدقتت له لاق مهباسنا ن نعملاب 1 لعجو ىلاقلا يف ىنمي مهيف فاطق من

 هربح كريحأ الأ لاقا ءكضقانم ناك اق كيف ناك فيك لاق ةريهعنب رماعدل لاقي رك بى لال

 || لجر هلمقيدلا نكوءار 'ا.هئاو تح أع لا يارا لجرلاب سمدقد عر حتا مجرب ذح هتماد

 1 نب كاحفلا تتا«للاقهللاو تزه لوقي هععم هنعطامل دبا رك دى نب رابيج هل لاقي بالكم

 ١ ةديبف نب رماع لتقهنءتي ًاراممالسالا ىلا يفاعوو لاس اوناك اج هتريحاو ىلالكلا نايفس

 أ ةكئالملا ناب ملسو هيلع هللا ىلص هلا لو سر ىلا كا ملا بتكو لاقاولع امسلا ىلا هعدر نمو

 : ميه كلذ دعب دقه م عضو مهردبا ل بحي لاقو ىقبيبلا هجرس نييلع لزبإو هتنج ترو
 ١ ةيسةقع نب ىموميزاه. ياني وردقت مضوم اهيف ناد ةورع نع ةقباسلا يراحبل لاش ور عم

 ةياور يقويبلا جرحامت هتراو دك الملا نأ نوري رع ءاعدج دحر مل ةورع لاق: لاةةصقلا هذه

 هن ءامللا ىلارظبال يلا ىح ءاملا ىلا عفر لتقامدعب هنتي اردقل طفاب ةدئاعد نعةلوصوءةورع

 دعس نبا _لاقو ءايسلايف هتاراول ت ددعتو قرطلات وقث عضو ءابيقرك 5 ذي ضرالا نيبو

 تكااق اهنعهللا ي ذر ةشئاع نع ةورعنع يرهرلا نعدللادبع نب دقت ىنتدح ي دقاولاان با

 د ني بلاغ تاما نو د هةر اوةكئالملا نا آنانوري هتشج دجوت لك ءامسلا ىلا ةريبف نب رم اءمفر

 هللا لو بر تعب لاق ىتوجلا تيكن بددج نع دعس نبا جرحأ 8 هنع هللا ىغر يللا هللا دبع

 ا ىلع ةراغلا اونشي ناهرعا ورييف ١ تكف دج رس يف يف الا ها ديعنب بلاغ بو ةللع هللا ىلد

 أ | هيانل ليقالا» هاج ميءوق يف موقلاخ رص جرف منل انقل ساوةراعلا ميياعاننشف ةي دكلاب حيولملا يني
 يف نوهجو٠نغو يداولا الا مهي واننيياماخرلااورطن :ىتحموقلا انكر داداحر دحناهباتجر فكل |

 الو اباه ذشموياني أر امهّثاو ءامهيتدج ءل ءاش تيح نم يداولاب هللا ءاجذا يداولا ةيحا
 | هيقنور دقي الاتوفغ اتنواديلا نورظي افوقومبتي ثر دقلم هزووي نادحا عيطت.: الاب ءاجش أرطع

 يقر سايعنب [نع ماما جرخ 26 هنع هللا يذر يرعشالا ىموءيجلا ثامارك نو انباط ىلع ا

 | مهب مر ةنيفسلا اتيبقرحبلاةي رس ىلع ىسوماب !لمعتسا لسوديلع هللا لص يتلا ناامهدع هللا |
 | فئاص موي يف هلل شططعي ن دز أ هسفن ىلع هللا ءاضق ءاضقب روخلال |مهقوف نما م ناف ليللا يف

 [ٍ جرخا 6 هنع هللا ىفر ىرادلا يت تاماركن مو 9 شامعلا+ وب هيقسي نانا ىلعاقح ناف |
 || ىلا لاق ىرادلا مي ىلارمح ءاجهنترلانمر رمران تجرخ لأق لمرح نب ةيإ وأعمد .نعيعنوي دقيممبلا



 ممل خدو بعشلا تلخ د تح هديباهشوحي يَ لعجيراتلا ل اقلطن نام متين دعم .ماقفرانلاءذه |'
 أران نأ قوز رم نع ميعوبأ جر او * ان التاملاقتي ل نكىأ اره ىس ل لوقي رمح لءخلابعلخا

 امك اذه لئل رم هل لاقف اراغ تلخو ىتحهئادرباهعف دي ىرادلا ميت لع رمت دهع ىلع تجرخ 1 ١
 ميعن وباو قيما جرخا 36 اهتعدللا ىغر ناك“ ,ءادردلا يبا تامارك نمو ال كئبلحت |
 تامارك نمو 96 ابيفامو تيس ذاة فم" نع نالك أي ناك“و ءادردلا وبا اميب لاق سيقنع أ /
 معسل 12 راك هنا نم رتشا ٠ هريغو ىلا هلاق 56 انينعهقل در نيصح نب نآرمع ا
 دسايف ريثالا نبا ىورو هيلا هللاءدأعا مهنعكلذ سيغلاف ىوت ىتح ةكئالملا حيربست ا

 الوانعافااهقاني وعك اف نارمع لاق ي كلا نع ىعن هيلا قسد لوس نادل دس ل١ ا
 هب ناكوهيلا تداع م مم استلا فقعف 0 هكيالملا هيلع إس هضرم يف ناكو لاق يحيا أ

 ىقبف رييرص هل بقثو ممجت كة قخ اول قشودءيلع رب اص وحو ةريثك نيدسهب لاطف ءاقسدسا ١

 كب ىرا امكتدايعنم ىنعنعاهباهلاوديجت ابا اي لاقت لجردياع لحدو ةنس نيثالث هيلع | '
 تامارك نمو 96 هالجوزع هللا ىلا هيحا يملا تالذ بسحأ ن ناهللاوف سلت الف ي مانيأ ايلاقف
 نب دمح ىورةبافلادسا باعك يفريثالا نبا لاق مو هيلعهلثا ىلص هلا لوسر ىلوهةنيفس ا

 تيكرف ترسكلاف ةنيفس تيكر لاقدنا لسو هيلعهنا ىلص هللا لوسر ىلوم ةنيفس نع .ردكنملا |
 هنلأ لص هّللالوسر ىلوءةنيفسان!ثراخلاابااي تلقف سا ينيقلف لحاس ىلا نحر طفابماحول

 ىتفقوالف قي رطلا ىلع ىفقو تح هفعكب وا هينجب ىنمفدي لمجو هس ار أط أطف لاق سو هيلع [

 جرخأ96 هدعدللا ير موعكمم!نباتامارك نمو 96ينعدوي هنا تمهف مهمه قب وطلا ىلع أ:
 ! ناكد هتطخيالفرجلا ىتوتي موتكم ما نبا ناكل اقامهنعهّللا يغرر عنب نع دعس نبا !'
 | يلا تامارك نمو لك لسو هيلع هللا ىلسدثا لوسي نينذ نمل ادح اوه موتكممانباواريرض |

 ع يلا نع قرط نمرك اسعنباو يقبيبلاو ىلمي وبا جرخا »6 هنع هنن اير ىلهابلا ةماما
 تيبتناف يموق ىلا سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنثعب لاق هنعهنن يم ةر لهابلا مام أيها نع

 يقوبذكو ديل ةزيعسد اذه نعول 2 امنا تلقف ملهاولاقف مدلا نولك أ ايمثو راطانأومييلا
 ءانا ينلوأبق يمانميفت , !يناتاف تغئدي د ثديج ىف لوتدقن : اذظ عئاجاناو مدتعنميثودرو

 ةارس نم لجر ماتا ضعبل مهضعب لاقن ىنطب لذعف تي ورو تعبشفهتي رشف هت ذخاف نبل هيف
 ميبارشو م,ءاعطب يثوتاف يهتشي امبارشلاو ماعطلا نم هوما هيلا وبهذا هوة ددرف موق

 نءاولساف ىنطب مهتي رافيناقسو ما هللا نأ تلق دهجت كاني ار دق اولاق هيف ىل ةجاحال تلقف
 0 رم تاق تاقف 5 "يلع نوب أي و 0 وم السال ا ىلا موعدا تلعب رك اسعنب ا دنع فرط ضعب يفو مرخن ًاددع



 6 ما 9

 | تلظنغافاشلطع توةىتح كعدن نكلوالالاق شاملا دي دشيناف» امنمةب رش ينوقسا و
 " جاجز حدقب ينانميفتنأ يئاناةديد شرح يف ءاضمولا يفتفوت ءاسلايف يأ اربثي رضو

 |( نيغابعب رشف !تمىتنكماف هنم ذلا ايارشسانلا ريل بارش هيفو هنه_:رسحا سانلاتي
 ١ نإبيذ دك هب ةيرشلا كللت دعب تثرغالو تدطعامهلبأ والف تظقيتس ا يار ش نم تغرف

 ةوبنلا عدلا ىسنعلا هوسالا نا ةعيط نبا درع بهو نبا جرخا ه6 هتعهشا يضر بالك
 ا هرمضت لف سو هيلعمللا لص يباب هقيدصتلرادلاي هاقلاه ب الكنب بيك 'ؤذنأ ءاعنص ىلع لغو

 ' لتمادتما كي لعج يذلاهثدجلا رمح لاق باعمال م سوميلع مث ىلص ىلا كاذرك نفد

 يالوطللا ةءيارن؛بالكّنبا وهاذهبي هذةباحصلا باتك يت نادبعلاق ٠ ليا ال! يهاربأ 1
 ناةيتحو يبأ ن رب رمعج روشل يبأ قب رط نمرد كاسعد حث 'جرح اوج نعل ل زها !نمملسأ نملوأ

 ىممايفن كي ةيكمااللا مد قراحي عر ران يدوقلاهرفكلا ىل ءهموق مدأر انها نالوخ نمالور ا

 | رادلا يتتيق يقلاكياركم وب لاق قحا تنا لاق ىلرعذتسا لاقمرك كب ىلا ىلعمدقف ءوضولا | مييصي 1

 نب ىسعوبأ 3 مد اا هيلع ميهأرت 5 هنوهيمشم اوكف ماتا ىلا جرخ م هلرفغتس اف قرت لف

 ا هنعمل ي هرراج نب ىسعاملا ئ ءريعنوب اويقبيبلاو <01 'جرخا 7 هئع هللأ يخرربج ا ! هل

 نغم هل جرت ةتراح ىني ىلا عجرم ممَت اواعلا ملسو هيلع هللا ! ىلصهننأ لوسر عم ىلع, تاك 2

 حس 2 هع هللا ىفر ةرع نع ىلعي د ةتراح ىب راد لحاد ىتحمأ ءي هلرونهةريطم

 رياق» لع ملسو هم لع هللا ىلص هللا لوسر عمانرر ,لاقدعهتناى مرة رع نا ىلعي نع يف بيبا :

 لاق مسن تلق ىلعي اي تععتو ٠هلاثر مق ف ةطغض تدعم هللالوسراي تلقربق يةطشض تمعدف ا

 هللا يي يفر الار ردح 9«لوبلاو ة ةميغأأيف لاقوهامو تلقرمالا نءريب يفبذسي هنافأ

 ممم انك لاق هنعتا | يذر ىلسال اة“ نع ميعنوب او ىقبمبلاو وج راتلا يب ي راذيلا جرحا 26 ةنع

 | مروظ ابيلع اوعج ىتح يعباصات ءاضاع ءاطظةليل يفامقو هتف رس يف لسوهب هياعمللا ىلص يبنلا

 | لاو ثباث نع يقبيبلا جرخا هي انعم ايفر نتاما 6 ريدتل يعباصا ناوم بدم كلهامو
 أ تناك انف دازابعمسيلو ةنيدملا ىلا ةكم نم ني مات . جاهاولاف ناسح نب ماشهو وحلا نارمع

 اذاف يم أر تمفرف يم ارق وفادي دشانيفح نمعسف لاق ادب دشاشطغ تغادع ءاسورلا دنع

 ان

 تيور ىحدنم تي رشف هب كسا يحيد هتلوانتف ضيا ءاشرب ءامسلا نم ىلدمواد
 تتمهاف أظا يك سعشلا يف فوطا تدي دشلا راما مويلايف ةبرشلا تالت دعب موصادقاف تلاق
 لاق ةمثيخ نع خيشلاوبا جرخ او*رخن ًادجو نمد دنسم يف عينم نبا هجر تاو#ةب رشلا كلت دعب

 جرخ ابدع هللا يضر ةريثزل دلي ِ 5 تامجأ ابيجو ىلعتمقوفاردق خبات ءادردلاوبا ناك



 2 مهام ع

 ل 0 خس ها
 بهذف ةريئزلا مهنمةعيس هنن يف ب ذعي ناك نم قاع اهنعدقايدروكبأبان !ةورعنعيقييبلا ا

 ا تاللا الا اهرصب باصاام نوكرشملالاقف مالس لال 1ىف ًاتف هلا يف بذعي نم تن اكوأهرصب

 | هلاىغر ةيسوكدلا كيرش ما لك اهرصب اهيلع هللادرف كال ذكوهامهللاوالكت لان ىزعلاو
 | لاق ديعس نب ىبي نعدي زي نبدا انت دح ل ضنا نب مراعانث دح دعسنبا لاق 6 اهنع

 | هنأ مال يدوبيلالاقف ةئاصتسمافق ب رطلايفايدوهي تبحتف ةيسودلا كي رشمأ ترجام
 ني فصو عوضومول داهر دص ىلعا ذل ليل ارخ 7 1ي ناك تح كتالذك ت تابف نلمفالاهتيقس نا

 الدهن أر ءآ تلاقف تبرش دقلو ارع اتوص مع"ال يا يدوبيلالاقفة دلل ميتشعب مث تبرشف إ

 || اهتقلوايتففت بئابيفامتلاقد لجرابم ا ماما هاتأ نماه نيعت كعامل ناكولاق*ابعرةس نا هللأو

 أ ثيدح مدقلو كي يرش ماةكعهللاتاي !نمولاقي 2م اكن لاقادعس ة رام يهاؤاف سعي
 : د6 مهنعدشأ ى ةردحا ءادهش ولكي ىش تأزج 2 * يباب يف تاداعلا قراوح نع دب يف عقو أ موأ ايءالسا :

 || ىلعالا دبع ينتدح يحورخملا دلاخ نإ فاطعلا قي رط نم هحمتو ماحلاو يتويبلا جرخأ :

 دحاب ءادهش لا روبق راز ملوديلع هيأ ىلصيبتلا كم اهيبأ ن نعةرارق يلا ن ؛!هللاديعنيا :

 ا ةمايقأ موي ىلآ مماعإ سما غنا زنمهناو ءادبش ءال '؛ئهنا دهلشي كيو كديعنأ م مهللا لاقف

 نامالغالا يعم سلو تلاق ءادهشلاروبق تر ازاهنا قلاخ ينيثدحو فاطملا لاق هيلع اودر

 | افعب احفعب فرعي ك6 5 هرعت هلااواولاقو مالسأادر تمعسف يبيلع نطسفةب ادإ يلع ناظنجي |
 1 نب ١قيرط نءىقبيبلاجرخ 6 مهتعدللا ى ةرةباحصلا ىحا 6 تعجرو ترعشقاهتلاق

 ةيربلا ىلأ جرش ةجاشلا ع نمو أه ى 5 ارغب »الجرى !لاق هنع هللا يبهر ةرير هيأ نعني ريس

 ءاوش بنج ى ةلمرودتلاو نولعت ىحرل اوازيخى ةدامةنفملاا ذافزيتتو نهتم امانق ةزرا مج ألا لاقف ©

 | هقالوسر كلذر ؟ظفاوحامساكتى لا مفرفمللا قزر من تلاق'يش ع دنع لاقداهجوز ءاجن ١
 | يلا نب ديم -قي رط نم ىقبدبلا جرحاو# ة.ءايقلا موب ىلا ترادلاهكرتول لاةف لو هيلع هللا ىلص ||

 |[ هلهأ دنع سيلواموي جرقت ةجاحاذ ناكر اصنالان نمالجر نا هنع هللا يضر ةريرهيلان عدي عس

 ىحرلا توص يناريج مهسش ةانعس يرودت يف تاعجو ياحر ككوسيف الهتار ءاتلاقف ءيش ْ

 | ىحرلا كرت دقودت دقواف اهرونت ىلا تماقفةصاصخ ا#باماماعطان دنع نا اونظف ناش دل! او ارو |

 | قير فاقيقد يب ءهتورودتل اماحر نأو لذ دف هتربخاف نينعلعت املاقف ىجرلا مع”واهجوز ليقاف

 كالذ ركذف اهجوز لبقاف ازيخ اوامم هتدجوف أهرونت ىلا تجرخ مث ىلم الا ءامو تييبلا يف

 ! اهلا اماهوهتكرتول لاق اعضنتوابتيفر لاقى حرلا تلعفاث لاق لسوهيلعمشاىلههتل لوسيل |

 | 6 معدتي ةرراصتالا نمثأر ا + يصح .يصم دادس طولا ظفاحلا لاف كتايح مكيف | يف |



 سس ا ا لعل 9

 أ نماباش اندع لاق هدعهماىغر سلا 0و م و يقابل لإن اوي دع نب! جرخلا |
 ؛| انلقو بوثلا ههجو ىلعات دو ءاحدمعاف ت تام نا انحري اة ءايمع زوجت دلما هديعوراصتالا ا

 أ ينازعت تنك نا مهللا تلاقو ءايسلا ىلا ابيدي تي اذنق تامدقو تلاق هييستحا همال أ

 | لاق مورلا ةريصملا هذهىلعل تالف ةدش لك دنعيةيغت نأ ءاجر كليدد ىلاو كيلا ترجاه
 | لم يبا تامارك نمو 9ع هعم أن عطو مادو ههجو نع ب وتلا اهفشك ىتحاتحر با.هلئاوق سنا |

 ْ ملسو هيلع هلل ىلص يبدل ةايحيف نم آهن هناا !نيعباتلاد نوتاكنو رمد هدا يروا ْ

 مدقتملا يباصعل بالكم بي د ةصقو مهنع هلأ ي ىضرة بالا ةمارك هئام اركي رتحا نأ ناتيارفأ

 دوسالا عم يفالوحلا ل هيباةصقو ةيوبتلاةريسلايف نالحد داديسلا لاق هتعق هيشت |

 نماهنا مهمفعب لاق ىتس ةباحصلا نمةل+ نعناسلا باتا نمةلجاهاورةروهشم ىسنعلا |'

 ملسم يللا ىلا تعب نها ءاعتصب ةوبنلا عدا ىسعلادو الا نااباصاحو ض.ةعضملا روهشملا |إ
 أ معنلاةلوسر ادهم نادبشتا لاه معنا ام لاقهقا لوسرففادهشت لاق ءاجالفينالوملا '

 ٍ ءرضت لك سوبا اهيفىقلام تحبجاو ةعظعر ادب سعامالوا لاق 5 لوقي وهوأرارم هيلعكلل دددرف |
 أ هللالوسر ضبقدقو ةنيدملا ىف اف ليحرلاب هرماف كمبتا نم كيلعدسفا الاوكنعهفنا هل ليقف أ

 | لخدو دجسملا بايب هتلحار حانافهنع هللايغر قي دصلاركي وب! ماختساومل ءوهيلع هللا ىلص |
 | لاق نعل لها نم لاق لجرلا نمت لاقق هدعدللا ير باطخلا نب رمع هب رصبف ةي راسم ىلع: |

 أأ هقينعاف معن ميل الا لاقوه تنا هللا كدشنا لاق وهانا لاق با ذكلا هقرحا يذلا انيحاص لمقام أ
 هثدجلا لاق م هنع هّللأ ىةر ركب يلا ندب وهني هسلا تح هي ىف و هنعدللا يذر رمع ٍ

 ١ لاق هللا ليلخ ميهأرب أ لمفاكهب لعف نإ ءملسو هيعمل ىلص دمج ما يفىفارا ىتح ينتعيجل يذلا ١

 | ميحاص سنع ىنبنمدادمالل نواوقي نإلوخدأ دما تكرداانااههنعهللا يضر سايعنبا [إ
 !| ىريكةماركو م م وديلعملا ىلص ىبنال ىهظع ةزجج* شو ءرضت لف رانلابانبحاص ىق !باذكلا

 ْ يفالوحلا مابا ن 58 2 نع حجو ىق لاو دمحأ جرحا و تعش ضر يفالوملا لم ىلال

 :١ هللا تابيلع فقوذ دعا ظفلودألا لعىشف اهدمنم_يشفتاب ىرتيغو ةلجدلا ىلا ءاج ١

 ١ سانلا هعيتاو هب ضوحن تقلطناف هتباد رهن مرحي ا ي ليئارس ل غ ديس رك ذودياء يثاب او(

 أ| هدريب هللا اعدت ىتح ائيش معاتم ن م نودقنت لاقو هباصصا ىلا تفنلاو اهعطق ىت

 كل وول جباي رالا لاو ةعتلا قيقحت كح



 0 م
 ميس جلاح الو ملسو هيلعهللا ىلصهةوبف ل زثال دو هتازهت*تويشب الع ؛ئراقلا دادزيل نيل رئاكلأ |

 لمص هعما ءالعو لسو لعق لص دهم باتا اهاوراغلا تازججملا هذه نا نيطسملا ريغرطاخ
 نا ىلع ءانمأ ءاحلص ءالقع ماك ممم لقاعر رسما علال هزأق مهسقتا دنع نم اهوهضو مهنأ

 || اهسالو لو هيلع هللا ىلص هتعيرش ي هي رشو ب ذككاراعب مهلع "دعي كلاذنماثيت ل 5
 ١ اد.عتم يلع بذكن م لاق هن ارسم هياعملا لص هنع ميلا تب تيدا يقفديلع بذكلا |

 بذكلا ب كتراب و رادلا نماوحتي سود لعلنا ىلص هوعيتأاعا مو راثلا نم هدعقم "ا ويتيلف
 ا كلذ تلمج دقو * ماضرا ومنعها ى درو ماش اح مت ماشا راملاو رالانوبجوتسي هيلع |

 | ىلاعت هللالاق اقلطم ب ذكلا مذو قدعلاحدم يف لوالا ثميملا 9 تحايم ةتالت يف |
 «همد2

 |[ هي ١ نعدل طفللاو هح”و يذمرتلاو دوا دوبا جرخ او نيب ذاكحأ 1 لعش أ ةسسلألا ٍإ

 ز ىدبي قدصلا ناف قدصلاب كل ملدو هيلع هلا ىلص هنا لوسر لاق لاق هنع ىضر 0

ٍ 

1 

 ا بتكي ىتح قدصلا ىرحتل و قدصي لجرلا لازي امو ةنملا ىلا ىدبيربلاو ربلا ىلا

 || ىلا ىديي روجتلا ناو روهفلا ىلا ىدهي بذكلا ناف بذكلاو ماياو اقيدص هللا ددع |
 نابحنباو# اباذك هللا دنع بيكي ىتح بذكلا ىرحتلو بذكي ديعلا لاري امو رانلا
 اهو روجتلا عم هتاف بذكلاو كأياو ةنجلا يف اهو ربلا عم هناف قدصلاب - هحير# يف

 قدص !اذاقدصلا لاق ةنطلا لمعام هنا لوسراب ةعيط نبأ ١ ةياورنم د دعاو + رانلا يف

 بذكلا لاق رادلا لمع ام هللا لوسراي لاق ةنجلا لخد نمآآ اذاو نمآ رب اذاو رب ديعلا ||
 ]| ثالث قئاملا ةيآ ناخيشلاو * رانلا لغد رفك اذاو رفك رن اذاو رهشدمملاب ذك اذا

 ْ هنأ عزو ىلصوماص ناو ةياوريف ]سم ىاز ردغدهاءاذاو ماخا دعو !ذاوبذك ثدح اذا |
 ١ هيف تناك نهم ةلصخ هيف ناكر مواعاااةفانم ناكديف“ نك نم عبرا هريغو ناخيشلاو+ لسه

 أ مءاحاؤاو ردغ دحاع اذاوبذك ث دحاذاو ناخ نما اذا اهعدي ع قافنلا نم ةلدخ |
 تدحاذا ل .هيفا لاقو رقع او سو ىلصو ماص نأو قفانموهف هيف نكن ثالث يلعي وناو * رجث |

 !| كرثي تسلك ن اعالا دبعلا نمي ال يئاريطلاو داو« نا نما اذاو فاخادءواذ اوبذك

 | عدي ىتح نامالا ير دبعلا غليي الطي وباو * اقداصناكن او ءارملاوحازملايف بذكلا |
 الا ابلك لالملا ىلع نما ا داو * اقع ناكنأو ءاملا عدي و بذكلاو حازملا
 || ىلع نمؤملا عبط ب حيصلا ه ةأور هتاوردنسي ىلعي وباويقويبلاو يف اربطلاو* بذكلاو ةنايلا

 | لات انابج نم 3 تيكن أ هلأ لوسراي ليقالسرم كلامو * بذكلاو ةنايلغا ريغةلخ لك



 ةنايلعاو ةنامالا م بجي الو اعيج بذكلاو قدصلا عمنجيالو ؟ىرما بلقيف ناعالاو رغكلا |!
 هل تناو قدصم كلل وه انيدح كاخنا تدحت نا ةنايخ تريك دواد وياودحاو + اميج |أ

 هجولا دوسي بذكلا :ماالا يقريبلاو هح ص يف نابح نب اويف اريطلاو ىلعي وباو * بذاك |[

 ١ قزرلا صقني بذكلاو رمعلا يف ديزي :يدلاولا ربيفاهصالاو * ريقلاباذع ةميقلاو |
 | امونت نمالليمدنعشألل ادعايتديعلا بذك اذا نسح لاقو يذمرتلاو * ءاضقلادري ءاءدلاو |
 | ىلا ضقب اقلخ نمناك امتلاقاهنع هاى غرة شئاعنعدل ظفللاو رازبلاوداو * هب ءاج |

 ا اهنع هللا يذردي زي ثنب ءاممأ نع يبيبلاو ايندلا يأ نبأو داو د ةيوتثدحأدق هلأ ملعي ا

 | ترا لاقاباذكك اد دعيا هيرتتاال هيبعشت «يشلانادحا تلاق نا هالو و تلق تلاق |
 نع يرعرلا نع ايندل'ينانياو ىهحاو * ةيبذك ةبيذكلا بتكتىتحاب ذكب تكي بذكلا |

 يأ يناعد لاق نعل ىخر رماعنبهفادبعنع يتبيرلاو دواد وباو * ةبذك يه فدطعي مث أأ
 هلثأ لوسرامل لاقت كيطعا لاعتاهت لاقءادتيب يدعاق ملسو ديل ءهلث' ىلص هنن لوسرو آموي ١

 | تاذحيش ملا باذعمملو هيكريالومهملا رظنيالو ةمايقلاموي هللا مب كيال ةثالت هريغو |

 خرشلا ةنلا نولخدي ال ةثالةديج دمسب رازيلاو * ربكتسم ريقف يالئاعو باذك كامو |

 مامالا كالذ ميج ركذ ها ريكعسملا هنن يعمل يا وهزملا لئاعلاوتاذكلا مامالاويفارلا |

 لاق *( هلوسرو هللا ىلع ب ذكلا مذيف يناثلا ثمهلا ل رجاوزلا باعك يف يمتيملا رجج نبا ا
 يدر ةددسسلا عد هدد ممر عر 20 َ

 ةدوسم 'مهوجووتل [لعاوب ذك نيذلا ىرت ةماعلا مْويَو ىلاعتلاقاذيارجاوزلايف |

 1 م
 عيشجي ال دمحاو * ال لاق اياذك نموا نوكي أ هل يقمن لاق اليخي نموملا نوكي اهل ليق عن

 ىتح هيلق نم جرخيف يشب كلذ نمدحا ىلع عللطا !مبذكلا نم لو هيلءهقلا ىلص هنا لوسر

 كيطعا كاهلاعت ىبصل لاق ن لاق هنالسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر ةريرع يلا

 هللا ىلع هلبأ لوسر انلاةفارق ةيطعانأتدراتكلاق هيضعت نات درا امرسو هيلع ثلا ىلص

 ا يئاسالاوهمسحو يد هرتلاو دوأد وباو*ةب ذك كيلع تانك ائيش هيطعت 1 وأكناامأ سو هيلع

 | ملسمو * هل ليو هل ليو بذكي موقلا هبككحصيل تيدحلاب تدحييذلل ليو يقييبلاو

 مث« ماو رىس ع رع

 | لاقرلس رهيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا يفر ةريره يللا نعاهريغو ناخيشلا جرخاو
 || ةريغك قرط ثيدملا اذهل وروك ذحلار جنبا لاقرانلا نمهدعقم ًاوبتيلف اد فتم“ لع بذك نع
 * نيبذاكلا دحاوبف بذك هنا ىري شي دب ينع ثدح نمدريغو لسمو*ر تاوتلا تغلب ةحرفص

 هدعتم اوتِلف ادم عتم ”يلع بفك ٠رش دحا يلع بذكك سل يلع ابذك نا اضيأ ملسم



 ناب ةريغك ثيداحا يف ديعولا ءاج يبدقلبلا لالجلا _لاقو لاق * لقاملام”يلعلجرلا
 اهنا ءالعلالاقو رانلا :ى+ هدعقم أوبتلف اد.عتم لسوهيلعهللا لص ىنلا ىلطبذكن م
 هنا حاللصلا نبا لاقو * ايباعع”نيعب رانم وحن اعوفرءداور رازيلا لاقو *« رتاوتلا دح تغب

 عمجو#اسفن نينات نوغلبي مهنأ ليق ةباحصلا نم ريثكلا ملا ءاور# رئاوتلا دح غلب ثيدح
 نم رك ذو ايباحع”نيعيس قوف هتاور ليقف ءزج يف هق ةرطيف اللة اعلا رج نبأ يعي ظناحلا

 ةعميس هدنم _ئباو يئاريطلا مهب غلب و #* فوعن:نةرلا دبع الأ ةرشعلا هاورنمةلمح

 مالكلا يف تلاتلا تميم كي * راصتساب رجاورلا ةرابع تيهتنا * ةرشعلا مهنم نينامو

 ىمدملا ىوونلا بي رقث هحرشيف يطورسلا طفاخلا لاق 6 بوذكملا ثيدحلا ةياور ىلع
 || وه موضوملا نورشعلاو يداحلا عودلا نما عهدصت أمتي دحلا لوصأ ي يوارلا بي ردتب |

 ينعم يأ يفهعضو_يأهب اعلا عم هتياور مرتو هحيفاو فيعصلارش وهو عونصملا ىاتحملا بذكلا 1

 |١ نم لسءثي د هعضو ناب انو رقم ي !انيبمال ااهريغو بيغرتلاو صصلاوماكح ال ءاوس ناك |

 أ ثيدحلا ةيفلايف يق ارعلا ظفاملا لاقو هانيباذكلا دحاورف بذك دنا ىري تي د نع تدح |:
 : ةعونصملا *قلتخلا ةيبذكلأ  ”عوضوملا ثربللا فيعشلا رشا

 هرمأ تمني ل ام لع نأ كد اوزيي مل ناك فكو ْ

 أ بذك هنا ىري ثيدحب ينع تدح ن مل -وديلع هللا ىلصدلوقلا ويرش يف يواصل ظفاخلا لاق |
 | هنا ناظي وهو تيدا ىور رى ىحيف اديدش اديعوةلمالا هذه. ىكو لاق ريب اذكلا دحا وبه |

 | اكيرش كاذب تدمملا لمج إو هيلعهقلا لص هدال هنيبالو ثالذ ققحتي نا نعالضف بذك

 وبف بذكلا ىورنملاق هناتباث يباني بيح نع يروتلاىوردقو +دعضويف هبداكل ||
 ةعونصملا رايخالا هر. ايت ىوريال نأ تدحملا ىلعبجي بيطخلال اق اذلو#باذكلا |
 * نيبذاكلا ةئج يف لح دونيبملا الاب ءابكلاذ لمف نف ةعوضوملا ةللمابلا تيداحالاو |

 | سيحلاوديدشلا برضلا بجوعسا اذهب تدح نم عوضوم ثيدح ىلع يراحبلا بتكو
 وأ لطاب وا بذك اذه لوقي ن أك ةرما ءركأذ نيبب مل ٠١ اذه لم نكأ لاق * ليوطلا |

 ليبس ىلع اءوضوم اتيدحىور نمو بيطخلا لاق لاق مث * كلذ يف ميرصلا نم اهوحت
 1 هل عاس هنع ريثشلاو هنم يجمتلاو هب ءاجام ميظع ىلع دابشتمالاو هعضاو لاخلا نايبلا

 || يوازهسلا مالك حا هنع ةءابالاوهفشك ىلا ةجاخلا يف دهاشلا حرج رابظا ةباتع ناكف تالذ
 بذكلا نمو ةلاسرلا يف هنعهللا خر || ينغابذككا يعفاشلالاق رجاوزلا يف رمح نبا لاقو



 دورت
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 ةي 5 0 رياك لذ نوكيا ودتي دح يف قدصيف 1 ربح ىلا 0 ا

 اهيف اوتم و تكلا 0 ملأ ىلا كرشلا ءايرلا هريظنو لاق بذكلا :

 ! ادوهشما رقامفمي لازامول سوديلعملا ىلص هتماهعوقواو دهاش نيذلا هباح ا تلصو نا ىلا |
 ا عم مهناي داو سو هيلعمّقا ىلص هريغ تازجسم قدصي نأ ف صدم لقاملركذام لاخلاو ن كك4ك !
 : لهنا ىلص هتازجماوهنيدب قدصر الوابتصتم يف كلا ىلا ةيدّؤملا ةريخكلا بابسالادوجو |'
 نامر لاو نالذحلا نمالا اذهاما,مصصن نيقلا ىلا ةيدؤملا ةريثكلا بابسالاادوجو عم لس و

 أ ليكوأا منواديسح وهو ليبسلا يدهيوهو قملا لوقي هثلاوؤاش ثرلا ليبس ىلا ةيادحلا مدعو دانعلاو |[:

 ! تازيع“ ينيملاعلا ىلع هللة ب انكر خ !!ذهن نكيلو# ميظعلا يللا هئئابال اةوقالو لوحالو ||

 اودقتعي للف سانلا !يملعتل ةصو صام تاغل اأو يج3ب وذكملاةءوضوملات واح هيلا او درعأو نيب ا ذكلا !
 نع جراح هبال كلذ لق يلي وطتلا ىلا ادءال ةحاحالو سو هياعهلا ىلع ىبنلاىلا اهتيسن

 | نم هيفدرو امو مالسالانيدماكحا ملعبالن مصب ايترالامفراندصقاماو باتكلا دوصقم
 ناب نانئيطالاىلاعتهللا هقفوو كلد دوع اذ اذاهل لص هلوسرومقلا ىلعامرسالو بذكلا مدا

( 
 ةعقاو روما يثهتما ءااعو هباضتا نعي ور أ هتوبن لثالدو ملسو هيلع هللا ىلص يب دكا تاروعم

 هيلع ةداثغ ءريصت و همعت ىلع ل هو هيلق للعمما ميط نمالا اهيف بائري ا ةثبات قئاقحو أ

 ! فصد٠ءلقاعايندلا ي دجوي هنا نئخأ الو ةملاطلا سوعّشلاو ةعطاسلا راونالا هذه ةي اور نم |

 نوكيال فِكو اقتسشالوسر ا كش و دنع قيمت لسو هيلع هللا ىلص هتازجمم ىلع ملطي :

 | مع أب ملمهنا عممالسلا هيلع مهئاربتاب نوق دصي نيب انكلا لها ىرت نحت و كلل ذكرمالا |

 | ليجلا هيف مبميدذلا ناءزلا لوطا ةحييح“ ةقي رطالو لصتم د -نودب ليلقل الا تازمجتملا نم
 | ففي رحتلاو ليدبتلا رك كلل ذلومهنايد' ءاس ؤر 2 يب تاف الثخ الا وتاب القثالا ةرتكو

 | السلام هلع لسرلا نمز ي هيلع تناك ام مهنا دا تفلاخ حامي ظظ5 ضقانفمهيتكا '

 | اهرويظ عمل سو هيلع هناىلص هتوبن لثالدو هتازعم «ميرن لل ذك الذ ىرن اناوك عموةياكلاب 1

 اهاوردقنييبنلا ميج تازهعم رع ةفءاشءاداعشا ديزتولوقعلارهبتةجرد ىلا اهترتكو |

 || اذكهومهلثم نع تاقتلا *الملا نمىولا تاثم ةديحصتلا ةريخكلا قرطلا نمةلممدملا ديئاسالاب

 ا

 .' ملظعال|ناطاسلا ةف الاخ ماي يف ليما هجول اذه ىلع همامت ناكو سو هيلع هنا ىلص نيلسرملا ديس
 | يذرهشيف هقاءرصنيفادلا ناخ ديلا دعي زاذلا ن راطتاا نيئمؤملاريمأانال و موأن ديس ةرضح

 . مائطاو أديم يفهثدجلاو مالسلاوةالصلا هياعمانال اديس ةربك ع نما اال الف دس مار 2 ةدعقلا

 ع ميسا
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 يلاتك يف ترك ذ يلا باتكلا اذهنم١ ١7 ةفص يف ترك 36 لوالا 6 تاهيبنناإلل

 هركذا لف كلذ نع تعجريفا لاماو سو هيلع هللا لص يبنلا ءامسااهتنعن ةالص نير ادلا ةواعس
 ءانثلا تاولص يلاتك لوا يف اًميصلسو هيلعهّلا لص ءءامسا تلعج امناونيرادلا ةداعس يف
 باعكلا | ذهن م١ 7ةمزلملا#يناثلاهيبنتلا 96 ةيمجعالا ءاعسال ا اهيفرك ّذاملو ءايبنال اديس ىلع
 »6ث الا هيبدتل اول 97/7 ىلا ؟ ه/ نوكت نا هباوصو* 17 ىلا * 70 نم ةطولغم اهتاعقصدا دعأ
 م١٠ ىلاال+ 0 نوكت نأ اهباوصوالد ؟ ىلا !لالالةعفص نم ةطولغم !هتاحتص دادعام ٠ ةمزلملا

 ملسويلعهللا لص نيلسرملا ديستازجعم يف نيملاعلا ىلع هللاةبح باتك تسرهف
 | نورك نابي فيس 6 كلاثلاتحبملا9 39أ -تحايم ةعبرا ىلع لقشت ةمدقملا
 | تازجه“ نمموداو رهظاو رثكهتازجعم ١ |ةزجحلا ىنمم نابي ينا*6لدالا ثمل لع
 || ماللاوةالصلا مييلعوهيلعءايبنالارئاس  |تاداملا قراوخرئاسنيب واهنيب قرفلاو

 قرطةدع ناب يف «عبارلا ثحيملا96 7هأطعيل هنانايب يف« يلاتلاثحبملا 6 4
 هتايآو هتازجم“رابخانااهنم لكن معي الو ةزجحم نيلسرملاو ءايبنالا نم دحا
 هتوين ةحسو هتلاسر قدصي لملا ديفت [هللاىفم هّللالوسرىطعادقوالاةليضف
 هيوتتلانم دروابفا## لوالامسقلا #9 41 |اودّتسامهناو اهنمغلباوا اهلشم ل سو هياع
 وهو سو هيلعمنتا ىلص هي رئاشبلاوهتوينب | لسومهيلعو هيلعمللا ىلص هرون نم م. تازجتم

 (لوصفةيئاثاوهس_عكو)باوباةيئاق |[ةيدمح ا لئاضنلا ف نيعب رالاتيداحالا 07
 لصفلااوهسبتكوز#لوالابابلا# 83|لوسلاةيادب مالسل!دبعنب رعلاةلاسر ”ه

 هس ةدراولا رئاشبلا ضعب يف (لوالا لسو هيلعهللا ىلص لوسرلا ليضفت يف
 هيلع يف امىطتيقب وةيوامسلاب كلا [يظمتلاةامسملا وبلا مامالاةلاسيرصتفم 5

 اهلقتتا ىلا نيباعكلا لها بتك يف [هبرصنتلوهب .2رتماوتل ريسفت يفةدملاو
 ةراشب نيعب راو عبرا ىلع لقشاومو ءاذعلا |ةلوقنم ل سوميلع هللا ىلص هلضف نابي يف دئاوف
 باتكلا لها ءالعدحال ميقلا نبا :ةرظانم 88| يوديلا ةالص لعسورديعلا حرش نم

 لعدم ا هعما قرسيف مقلا نبا ةشقانم |١ ١ ميجوادقساوملضف يس زيربالا ةرايع
 اهانعم حرشو سو هيلع هللأىلص دمع لسو هيلع هللا ىلص هرون نم تاقولخملا

 بتكلا يف ةدراولا ةيوبنلا ءايمالا ! ١*|هلئاضفب مهلئاضف كيس ءايبنالا ةازاوم 5

 اهنمةيمهعالا حرشوةيوامسلا _|ءايبئالا عيمج لعاب لضفيتلا صئاصخلا هو أ



 سس

 فلول عينشلا دلوم يف عيدبلا ظنلا 71 ٠ ؛نعتاقثلانمءلقت نمسنوث دحماءاورام © ١١

 عاضرلا تاي ايف # تلاثلابابلا 9 ؟04/هق!لوسرب رئاشبلا نمةي وامسلا تكلا
 ةثعبلا ليق تاب آلا ينال عبارلا بابلا 968071 رابحا هب ريخا ايف 6يناعلا بابلا لك
 مدل عقوا يف 96 تناتلا مسقلاو96 ؟4.-[لسو هيلع هللا ىلصدب رئاشبلانم دوهيلا
 رى. هتوبن ىطةلادلا ةرهابلا تازجصملا أنابهردي ريخأ ايفل ثلادلا ب ابلا 6 ١

 , باي رشعينثا وهوتادولاىلا ةتعبا لس هيلعمت!ىلص هب رئاشبلا نمىراصنلا
 ًادبميف ةوبنلامالعايف يدروأملاةرايع ؟. ٠ |ةنل أ ىلع درواهف ص ميارل ا بايلا يتلا

 اهتلعجس دقو ملسو هيلع هللا ىلص هتتعي ١ |لسو هيلعهللا ىلص هي رئاشبلانم تابكلا
 اهدئاوف ةرثكل مسقلا اذمل ةمدقع :ةنل ا ىطدروايه«سماحلا بابا

 ن ًارقلا ةزجم“ يف يلوالابابلا 6 ؟ا9 لسو هيلع هللاىلصدي رئاتبلا نمكلا |
 ةتالث بشك و)لوصعةعب را هيفوعركلا  فاوجا نم معسايد < سداسلا بابل ولك هم |

 نرك يف لوالالصفلا )(اوهسلوصف (لسوهيلعهّنا ىلصدب رئاشبلانممادصالا
 تازجلامظعا وهلب(ةرهم<لرآرقلا ةقرفتم رئاشب يف « عباسلا بايلا لي

 . ,زاججأ هوجو ناب يت كيفاتلا لحفل اد 44 هاب ومكمدجوايف###نماثلا بابل ؟1 | ١
 ن ارقلا نممولعلا عي طابنتسا ركاد ١" هأدتلاسووهعماب هيونتلاسةيمللالاةردقلا

 اهكحو اهتوالت تفعس يتلا تال !ضمب 0 ؟ ملاقتناو+ روت قلخ فالك يفاتلا سهلا محأ

 | ةيسدقلا تيداحالاون ارقلا نيب قرفلا 7 ماحرا ىلا نيرهاطلاه.دا دج ا بالصا نم
 | يف مقوام ضعب ينال ثلاتلا للا فل 8 راوخ نم عقو امو تارهاطلا هتادج
 1 تاييغملاب رابحالا نمن أرقلا هج ٌةدمو ءدوجو هدم ةبس تاداعلا

 لضف نم «يشرك ذ يف« عبارلا لصفلا 9610 نيح ىلا كللذدعب و هعاضرو هتدالوو

 وهواهباد اوهتوالت لضفو مظعلان ارقلا ١ أةعب رأ وهو لسو هيلع هللا ىلص هتنمب
 يوونلا مامالل نايبتلا ب اتكنمرصلخم 6 باوبا ةثالث !وهسم بعكو )باوبا

 هللا ىلص هتازوصم يق >6ينانلا بايلادإ9ع "4 ؟|هرون ىقلخ ءدب يب 26 لوالابايلاوإلب ؟11 |

 ةثالث هيويولعلاملاملابةقلعتملا |سوهيلع اهمادب تلمح نا ىلا هدادجأ يف هلاقتناو
 (جارعملاو ءارسالا يف لوال صفا )لوصق وهيلعهنثا ىلص (هيسن ةرابط يف لصف) ١
 كللذ يف ةدراولا تيداحالاظعمهينو 2 ةدالولاولمخلات اي اينا#!كينادلا بايئا9#+ ©
 هللا ىلص هني زر يف يناثلا لصف اإلع دلوملا ةصق: ءارقل سانلاعايتجا يف لصف)*
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 ْ ملسو هيلا ىلص هعلاسرب بش ذلاةداهش < |هيباتك يف كلذيف يطويسلا مالك صرخت 1 :

 بارغلاو ةرخلاوشحولاودسالاةعاط أعايحا نم ضعب يف *6يناثلالصفلا»# 295 |

 ا

26 1 

 ا هيمدقريث أت هدت هتاراشاب مانصال اطوقس 407 يبنلا عم ممروضحو ةكمالملا ةب راع 580
 ا لسوهيلعمُشا لص لمرلا نودرطملا يف

 || ملكت تازجم يف 26 سداسلا ب ايلا إل 481, قاقشن 'تازجج يفد ثلاثلا لص هلا
 هتاوزغ ضعب يف سو هيلعهللا لص

 اهتعاطو اهتداهشودل مئاسهبلا ا بهشلاب يمرلاو سمشلادرو رمدقلا
 ةماخلا ضيب و تويكتعلا مسن 66 ملةباصعلاةب يرو نلاماللسأ 4٠٠

 سو هيل عملا ىلص هتقان ٠ . هز لبال ا ةعاط 40 مثرابخ اونا ة يور نمرخ 1 هع

 ْ ملسو هيلعهشا ىلصدل سب .رغلا ةعاط ؟ 5 هأةقل تملا هتازجعم ينال ثلاغلا بابل ١7
 سو هيلعهللا ىلص هلةلغبلا ةعاط ميف ذو ىلسو هيلع ىلص هل قوما ءايحاب
 ملسو هيلعمقلا ىلص هلراججلا ةءاط 47 !٠ ءايحأ يف 36 لوالا لصفلا 9 ن الصف

 سو هيلع هنن أ ىلص ل ةيلاو شاة ء5 | وهيلعمنلاىلص هباعن اوني ركلاميوبا

 سو هيلعهللا ىلص هتلاسرب بضلاةداهش 54 ةيسدنسلا ةماقملاو ةيلخلا ليسلا

 هتلاسري لفطلا ملكتو نجادلا ةعاط 4509 2 ملسوديلءهّنلا لص دهلجال ىلاعت هللا
 ةقلعتملا هتازهجم يف د*6مباسلابابلاز# 419ه ىلص هتازيعميف 826 ميارلابايلالي 28

 : هيفو مل -وهيلعهللا ىلص تاييغملاب هرابحاب ليديتو ماقسالا ءافشب ةقلعتملا لسو هيلع

 هرابخا يف 6لوالا لصفلا96نالصف لسدلا) نالصف هيفونايعالاو ق الخالا
 ةعاساطارشاادعامتاييضملاب ماقسالاءافغب ةقلعتملاهتارجمم يف (لوالا

 ضمب نوأوش: ملسو هيلع هللا لص ءرايخأ 15 قالخالا ليدبت يف 46يف لال صفلاإلك 1
 مهئايمانايب عم تابدثمل نم هباضحأ سو هيلع هنا ىلص هقكربب نايعال او

 || مريغو شي رقرافك ضعب لتقب هرابخا ه1 1 | ملكت تازجحميف « سماحلا بايلال 48
 شيرق ة فيم تسل ةضّرالا ناب هرايخا ١ 4 اهتعاطواهتداهشورجمل-اورجشلاكت ا داما
 راصمالائفوسانلا ضعب لاتقب هرابخا 7 ماعطلاواصخلا ميست

 مورلاو سرافهتو رصيقو ىرسك ك الهب عذجلا نينح 247

 || مييلعايتدلاايقاودتما ف الفقس اب ءرابخاه "< (تيبلا طئاوحوبابلا ةفكس 1نيمأت 5
 كولملا م ءدعب ءانلحلاب ءرابخا 5-5 ربدملاكرتو لبطل كرت

 00 سا نايس ءا لاح قأا حرقا يطساو | رضا هكتار اضتخأ انا هلع 0

 0 3 نيموعسملا ةاشلاو يوشملايدجلا مالك ه؟ مهعامسو ةكرالملا هياصساو سو هيلع
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 شي ارف لعاسو هيلع هلأ ىلص ءاواعو هد4 ةيمأ يب نمي واعمدعي ملاحي هرابخا هو

 قدنملا موي بارحال ا ىلع واعد ه4. سايعلا ينب ىلاحي لسو هيلا ىلص هرايخا 0
 نيني رعل ىلع ملسو هيلعهللا ىلص هءواعد هوه ىرخا تابيغي سو هيلعهلثا ىلص هرايخأ هدا

 معريغو ةيبي دا موي نيكرشملا ىلعهؤاعد 5 ةاولا لها لتقب هرابخا ه4
 ةقرغتم لاوحايف ةعاج لع هواعد 0٠-5 هيمهتيدملاةياحونوعاطلابءرابخا ه6

 ام ميلسو هيلعهشا ىلص هتوبن لئالد نمو <01 |ينرقلاسيوأي سو هيلث ىلص هرايخا 1

 قرلاو تاوعدلا _: وم هياحصال هلع |سراف ءانباويعفاتلاو كلاك ةعارجج رايخاه 2+

 ةقلمتا !تارهحلا ين عساتلابايلا» 1. ءادعما قارتفاب لسوديلعهقلا لص رايخا ه6
 هلأ ىلص هكيربتو بارشلاو ماعطلاب 0( جراوفللب سو هيلع هنن ىلص هرابخأ ه0

 لصتلال6 نالصف هيقواسييفلسوهيلع |ةضفارلاب ملسو هيلع هللا ىلم ءرهبخا ه0
 ريشكتب ةقلمتملا تازيصلا يف 6# لوالا ٠ مجوضو ةقدانزلاو ةئجرملاو ةيردقلاو

 لسو هيلعمق | ىلص هعكربب ليلقلا ماعطلا راتخملاو جاسملاوةطرشلاب هرابخأ 7

 ةقلعتملا تارأا ىف ةكيئاثثالصنلا» 1 ةفوكلاوةرصبلاودادغيبهرايخأ 64

 نيللادب هارملاوبارشلاريثكتب | يئارملا ركذ يف 6 يقاثلا لصفلا 2
 ةقلمتملاتازيهلا يف «رشاملابابلا 794 202 ملسوهيلءها لص هيئارم ركذ هه
 هعكربي هريثكتوهعباصا نيب نمءاملا عينب و هيلع ا لس ءريغلاهربعينلا يثارملا ه5

 هيلعشا ىلص هئاقستسايثيغلا لوزتو  (لسوهبلعمللا ىلص هتوين ىلعةلادلا يئارملا

 يف6#لوالالمتلا 9 لوصف ةثالث هيفو  اهئاعد تاز« يف  نماثلاب ايلا ال ه١
 هعباصانيب نمءاملا مبنب ةقلعتملاتازهعلا  |ةباصعاا ضعبل سو هيلعهلا ىلصءاواعو الا

 ةقلعتملا تارا ينا!ن«ينادلالصفلا + 3916| دب موب سو هيلعمتل ا ىلصء اعد

 ملسو هيلءهطلا ىلسدعكريب .املا ريغكتب ١ (لئاو نيركبل لسوهيلعهلاىلص اعد ه4
 ةقلعتملا تارهجملا يفي ثلاذلا لصنلا 911 راق يذ ةمقويف سرفلا لعراصتنالاب

 ملسوهياء هللا ىلص هئاعدب ثيغلا لوزنب ىو نوعاطلاو ءابولا مفدب ءاواعد 24

 ىتش تارج* يف «ر شع ي دام ا بابلا59+94/ . ابيفةكربلا عضووةرونملا ةنيدملا نع
 سانلان م لسو هيلع هللا ىلص هل همنا ةعصع الا ربيخ ةوزغيف مسو هيلعدتلا ىلصو واعد

 ةرحملا ليقهتازجم*نم مقوامبو +4 ؟|اهريغو فئاطلا لهالو شي رقل» واعد هذا

 ل وهيل دمنا يلص هنايا نمت :ريخلا يف عقوامتو 7 6 7 مهضعب ءاهسا نايب معمم .يل ءاءد نم ةعامج موع



 قطط# د
 هقلَخ لئامش نم لج ءهلوبي ءافشتسالا 58| هلأ ىلص هتاوزغيف ةعقاولا تاي الا ضعب

 لئامشلا نمةفيرشلا هقالخاب قلستيام 5401 6 ردب ةوزغ تايآ نف »+ ملسو هيلع
 هتافو دعب عقو اميف 6 عبارلا مسقلاإلع * 4 6 دحا ةوزغتأي ؟نموزؤل 01
 هتوبنةح“ ىلعةلادلا تاداعلا قراوخ نم | »© بارحالا ةوزغ تايآ نمو 9ك 0
 باوبا ةثالث هيفو هتلاسر قدصو ال6 ةلغي رق ينب ةوزغ تاي 1نمو 96 76+ |
 تاداع قراوخ يف 6#لوالا بايلا# الكيري يخ ةوزغ تاي [نمونإل# 6

 .و هيلع هللا ىلص هتافو دعب تحقو ةقرغتم د6ةكم من تاي آنموزلب#

 بييملا ةافوب بيثكلاةولس باتكر صتخمال- »6 نيدح ةوزغتاي اي نمو« 341
 رصان 2 ربال لصالا لسو هيلعما ىلص »6 ايارسلاو كوبت ةوزغ تاي ١ نمو <17
 هتافو دعب تعقو ىرخا قراوخل ١17 ملسوهيلءهشا ىلس هتوبن لئالد نمةلج +54

 نجلاب قاعتت ىرخأ قراوخ 7؟ 4| هتازهعم ضعب يفالعرشعيفانلا بابل ا
 ٠ جملا ملاعمو ةفرشملا ةكم تاي آ[ضعب لال لئاضفو هقلخو هقلَخ لاك لثم ة ةيوئعملا
 مالسلا هيلع هارب ماقمو ةفرشملا ةبعكلا لسوهيلعملا لص هلاوحاو هلامفاوهلاوقأ
 مزنلملاب ةقلعتملا تاي آلا نمو /7؟4/ كلذيف يدرواثلةورنلا مالعاةرابع 7
 ابيف دع ناكنمةب وقع اهتاي !نمو ” كاذيف ىلازغلل ءايحالاةرايع <

 مزمز ةقلعتملا تاي الان مو 7©© كلذيف ضايعيماقلل ءافشلاةرايع 17
 ىنمب ةقلعتملا تاي آلا نمو 0 ةيت نبال حيصصلا باوجلا باتكة رابع "1/8 |

 تاقرعو ةفل دزملاب ةقلعتملا تاي لأ نمو عومي لسو هيلع هلا صدت وبث لئال د نمو“تال+
 جملا هلهلا ردق نمقايتشاةدشيف ة يآ ابو اقلخو اتلخ ةغي : رشلاهلئامش

 ثيداحالاو تاي ألا نمكللذ يف دروامو ناتفي رشلا هانيع ٠ هقلخ تارجعم هاب ||
 تثيغملا رئاطلاو فئاطلا رئاطلا ربخ 9 |ةفيرشلاهنأنسأو هقيرو فيرشلا هقدر

 ليط توص عامم رذدب ةوزغلا ةرعمتي 1 942 فيرشلاهناسلو هطب او فيرشلا ههجو ه4

 برشت الو لكس امال يقلا ة ةأرملاربخ ؟ك؛ لسو هيلع ا لص في رشلاهبلق دما

 نابرشي الون الك أب ال :أ ارعأو لجرال4 ةأفيرشلا هلقعو هقرعو هتوصو هععح 44|

 ديهشلانيدلارونمايا تعقو ىربكة يآ الم0١أ فيرشلا همدو همدقوهرعشو هلوط 585

 اهبلغم ىرخا ةيأ *61 هيلع بابذلا عقيل لل نكي مل هيك

 امهنع هللا يضر نييحاصلل ب 5 ثا ب ه؟مالئحالا نم هظفحو هنوؤو هموثو هيشم <



 ام سو هيلع ىلص ةئوبل لئاللد نمو 15 .ةاوهو خزرلاب قلعت لثال ديف( لسن لع يوو

 رودلاو ةحببلا نم هما .اولص ىلع ربظي انيحلاملا نع تاما:ءابلجو توملا دعبام
 ْ | نممتافودعب عقوابف »يناثلا بابلا دج 7010 مسوهيلعمقلا ىلص هتوبن لئال د لجا نمو 7

 'أ هيلعدشا ىلص هب نيغيؤعملاتاجاح ءاضق  ةظقي وامانماهيلع ناكينلا هتنصب هتيور

 , مالظلا حابسم باتك هيف ترصنخا سو سو هيلع هلا ىلص هتوبن لئال د لجا ن هو
 '' يلم مالحالاةيني باكو نامنلانبال  تاياآلا لكل ةعماجلا هعميرش ةيقايلا
 لوصف الث وهوا هريغ نمامييلع تدزو ام ملَسو هيلعمتنأ ىلص هتوبن لئال د نمو +

 ةرفخلل تاذتسا نع لوالا لصفلا اللا هئاملحدي ىلعةليلق ةدم كيبسدنن !ءارجأ
 1 _ةىءركذ يف 6 يناتلا لصنلا #9 77.هنيدرشنو يلاقالا تاحوتف نم هباحصاو

 | فرسال نم ملو هيلع ىلص هب تاغتسا ن ارقلا عا هتامودعي هتوب لثال #نمو /35 ٍإ

 وا راجل اويداربلاو عطقن انمي موحو جو وسيسملا لسمو بلل الد نمو 0 ١

 | كلذ وتو مات-الاودئادشلا يمقو بشكلايف اهني ودتوهثيداح'هتما ءاطع 1
 | تاؤتسأ نميث 2 تااشلا صصعلا 0 0 "دوسي لسو هيلعهننا ىلص هتوبف لال دنموالا/ ٠

 شاعلاو عوج ملسو هيلعشا ليم هب ةعب رشل ا اوطيبض ىح ني ديتجلا ةمئالاهللا

 ايقسال مسو ديلعمش أ يلد هب ةتاهغحسمالا م. مانيلا .تائم ذعم دابتحالا عطقتأ يد

 زاوج لل ءالعلاةعأى 1 نادت 36غ ولعحا 3 ىذيياعنا لمت كلذ تلا دلع اذا بابه

 ىلاعت هللا ىلا مو ديلعمشا ىلىص هب لسوتلا .ةجرد ميهغولب نمملعلا ةبلط ضعب نآ هيلا

 تاملادع/ وتايلايتاجاخكلاءاضقلا  ؟ةيناطتلا سواسول! نموه قلطملا داهتجالا
 ةراي رلا تقوي سي يذلا مد ماللسلا ةغيص م15 عب رالا به بهاذملا ريع ديلقن زوجي ال ؟باما |

 ةللحلادلا اونلا لوصح هتوبن لئال نمو 1 0/ حرم ذي كيس يئارعشلا م اماللا مالك لقت اببها

 هيلعةالصلارتكينأةي ورحالاوةيويندلا .(ةنلل حرش مهبهامل.نأ تايبونيدبعجلا
 بوركلا جيرفتلا ةب رجم ةالص ةشيص ح14 اهلا باعكل يشةعسلا ناك هللالوسر

 ةءاسلاطارشايف 26 تلانلابابلا يع ١ + : ملسو هيلعمللا ىلص هتوبن لثال دنمو م41
 | بابلا امه يف ترصتخادقاهتاءالعيكا | ةيبهولا مولعلاورارسالا نم ةيفوصلل لصحي

 يجنزرإلل ةعاسلا طارشال ةعاشالا بانك" م سو هيلع هنا ىلص هتوبن لئال نمو ١

 ا

: 

 ْ ىفغقنأ مق ماسقاةثالث وهياعتدزو اهيقديازؤي هنيدي رظنلا لقاعلاققداك

 1 ربظ لك اذا يقتدي أزاي لازيال مسقو نايدالان نموريغ فاالخي ةيصواخوسر



 ع رحاب

 هنعهللا ىضر ركب يبا تامارك نق» سو عملا تاءالعلا وهو ثلاثلا هو ثلاثلا مسقلا
 هنعهثناىذر رمح تامارك نمو مكنات تضقناو ترهظ يتلا ةعاسلا طارش ماه

 هنعهللا يفر ناثعتاماركن مو 831|لبال قانعات ءاضايتلاناجملاراناهتموه ٠٠
 هنعهللا ىغر يلع تامارك نمو مت* لب صقتتإو ترو يناس طارش ها معو

 هنع هلل يغر ةزمح تامارك نمو مدعاشلا اعلا مسقلا رهظي تح ديازتت لازت

 سايعلاورياج دلاو هل دبعو شحن هللالبع 1 اتارامألا يو كلاتلا مسقلا 58 مل

 صاقو يلا! نب دعس تامارك نمو مكه الاجسلا وىدبللاك ةءاسااهبق بقعت يتا!ىربكلا ا

 أ رمح نبا ديز نيديعس تامارك نمو 83 ىسيعان ديس لوزن ةعاسلا طارشانمو 2201
 ذاعمنب دعسو دلاخ تامارك نمو مكالا جوج وى جوج 3 جورخ اهتمو 243

 بيخو ثبات ن نب مصاءتامأر ا نمو مده بارح ىربكلا ةعاشلا طأ ادا نمو ه6 د

 عيب رلأنبدع ورشي نب دايعو ديسأ م0 ٠ أيل باسو ةيعكلا لا مدهاهنمو ةئيدملا ا

 أ( ةلظنحو رضالا نب سا تاما نمو مالا بع رخم نع ءسعتاا عراطاهتمو 44 |

 || ةريهق نيرءاعومارح نب رمجزبهلادبعو  ةبادلا جورخ ىربكلا ةءالا طا را ندد 1 ْ
 يرادلا مهقو ىسوموب ويقيللابلاغم>ال؟ ناخسلا ىربكلا ةءاسلا طارشا نمو هك |

 نبنارمعو يسرافلاناطسو ءادردلاوبأ 7 نملك رض ل رأوشمو ْ
 0 ةمامأ : وموت ءمانبأ أو ةئيفسو نيصح نآرقلا مفر ىربكلا ةعاسلا طارش أ ىمو م7 ْ

 ١ ريجنب ىسع وباو بالك نب بيؤذ 4لا/4' سادلا رشحت ندعرعق نم جرحران اهئمو |

 !| أ ةرينزلاو نيا ماوي ”الاةزوةرمنيىلعي و ناو ءايلوالا تاماركت ابتايةمتاطا ه1
 مريغودحا ءادهشو كي رشما ملال هأة مارك نوكي نإ زوجي يبن ةزجمم ناك ام
 يبباتلا ينالوملا ميل! تامارك نمو م03|ة1ج نم هتما ءايلوا تامارك ناوىلول
 بدذكلا مذو قدصلا دج باعكلا 3005 يو و هيلع هللاىلص ةيقابلا هتارجعم

 قدصلا حدم يفال6 لوالا ثحيملا < ملالالا باطملا 96 بلاطم ةثالث ىلع لقشت

 اقلطم بذكلامذو اناوءايلاللتما اركلازيو يالي لوالا

 ىلع ب ذكلا مذيف 36 يناثلا ثمل ل6 م04 هيبنلا ةزجعم ويف ىلول ةمارك ناك املك
 .وهيلعهنل ا ىلص هلوسرو هللا أتاما (ركلا عاونا ينالييفانلابلطملا6 مه ه

 ةياورهرت يف يك ثلاثلا ثلا دلي مالدأ ضعب ركذيف »6 كلاملا_بلطملا ع مهد[
 ملسوهيلعهقلا للص يبنلا لعبوذككا ثيدحلا اهيلعمثلا لص هللا لوسر باصات نارك



 ل هس ست دس فس مس م م ص

 6 مالسالا نيد عيجرت يف مالكلا ةصالخ ةامسملا فلّوملا ةلاسر هذه 6
 مالسلاوةالصلاو#* ءاشي نم لضي و ءامتي نمي دبي يذلا هلا دما ميحرلا نحرلا هللا مسي ل |
 * هايسلا يف موجتلاكرش اللا يف مني.ذلا هياحصص اول [لطو+ ءايفصالاو ءايبنالا ديس دهان ديس ىلع |أ
 نماهيلعل بقي و* ميلع_فصنم لقاعلك اهليقي +اهلع ريتك اب جحر يغصةلاسو هذهفدمباما ||
 || الومهيلءبوضقملا ريغمهيلعملا منا نيدذلا نيطمسملا طارص*ميقتسملا طارصلاهتيادههنئادارا ||

 هسفنةاجت دي ري نمايرعا 6مالسالا ني دحيجرت يف مالكلا ةص الخ قجاهتيعمدقو#نيلاضلا
 * كتاقوا عيمج كلذيف ركفتلاب تغرفا وك كنا+رلخلا يعنلاب اهزوفو#دي وملا باقعلا نم أ

 قلا نم كمي رم كالذ ىلع تنعتساو *كتاولجو كتاواخيف ك دوهج ىصقاتلذب و

 1 *يظعلار مالا اذمهةقيقح يلع فقل ىتح#«هيلارشلا ةقاط لصتو* هيلعردقل هجو لكب

 يناجيف اليلق كلذ اكل *يقملا يعنلا ىلا كلصوي وهمادلا با ذعلا نم كيتي ام عيتتف

 ىلععي كرا ىلع مر ةبح قفني نك كلذ ناكل لب * مزلالا تحل رمال اود« ظعالا مهملااذه
 نايبي ينت نا نكميالوكاثذ نم لظعار مال لب اهتياهنىلا اهتيادب نمايتدلا عيمج كازماهتلب اقم يف
 رمال !|ذه يف ركقتللا ىلا هنم لخدتاباب كلل هن اانا اهو+ةراشالا! هيفكت لفاعلاو+ةرايعلا هتقيقح
 عيطلاب هيلع بلطي هتامع ىلا هتدالونيح نم نان الانا لعت تن لوقاف هنم مها ال يذلا مهملا

 اهتقرافم لعردقيال هيلع ةك املا ريصتو نامرلالاط !ذأ ا يسالواهداتمي يتلا تاداعلا بح
 فلي و ةقشملا ةياغيف الا ماطنلاب هقرافي الف عاضرلا بحي هتدالو دعبف هسفن نعهركلاي الا
 هنقو هتعتصو هقوسو هناك كل ذك و اهراك ال !اهنماتيش قراقيالو هرطقو هتدلب وهتلمجو هراد
 نم ائيش قرافي الف اهيلع ا شني ينلا هتناي دو هتغلو هعيسنج و هتريشعو هتلئ اءوهعب لها كلل ذكو
 صعاظرما اذهو ةفللخلا تاءامنلاو قرفلات أش نانهنمو هقارفلاهراكال ا هلاتمأو ركام عيمج
 مهتانايدل سانلا ةيعم درج نااديقي لمت كلذ تلعاذا+ كارد داء دنع نم هركتبال يعيدب
 يتلا هتمتصل هتبعج نأ !5 تانايدلاريخ هتنايد نا ىلعمهنمدحاو لكل اليل د ينكيأل اهيمبكستو
 نم اهريغ اذكهواهبحي وهو مئادصلا س خا نوكتدق لب عئاتصلاريحاهنا ىلع ل دنال اهيلع أ شني
 اكو اهقارف هيلع عصي واهبجيهناقاحلهتبحاصم لوطن و اهياعناسنالا اشنيىتلا رومالا عيمج
 مزال كلل ذالوأو هب وعصوة دش هيلعابقأرف دادزي واقلعتاهيفو ةبحاف دادزي اهل ةبحاصمدادزا

 روهظ كذب رهظ د قف هيلع هامة ثيدرلا تالاخاوةئيندلا بساكملاو ةسيسخلا عئادصلا باصصا
 نمةاجنلا هييذلا ىلا نيدلا هنأ ىلع ل ديال هيلع أشن يذلا هنيدل نا :الا ةبحتدرجم نا سعتلا



 بف كلذك وهو كلذك مالا ناك اذاو*ةيدمرسلا# داعسلاب زوفلاو+ةيدبال او انشلا |
 أ هلربظي  قح#* نايدالا نم هريغو ةيلعوه يذلا هنيدةقيقح نع شدتغتلاو ث حب | لقاعلا ىلع

 ةيحيف الخ اكوه سبل هيلع أكن يذلا لطابلانيدلا ةبحيف اطخل !ناق# ناك ايأدعبتيفقملا

 || كلذ مهو ةداعسلا لاكءايند يقاهبدعسيملهنااهتياغكللتن افاهيلعْ شن يتلا ةسيسخلا دئاوعلا

 || لطابلا_:ريدلا ةبح يف أ طخ ااما ةيضرمريغهريغددع تناك َن اواهيفاضرلاب مهتعم اهل بعتوه
 جرت ناالا كلذ نيب مهنيبامو#يدمرملا ارامدلاو+يدبالا ك الملا هتبقاءن اف هتمزالمو

 ا ذالملا نمءاينديف هب معنت ام ميج هيسنت هثمةلظحلا ماد باذعيف لخ ديفهد صج نم هحور

 || اذهلك ةئيه كيلع كسفن له *ناسنالا اهيا كيلعهفابف #«تارسملا عاوناو*تاوهشلاو

 عنصافيكت لق ناف *«ناركس ةلفغلا :رمذخج و ناظقي ةروصيف مئان ك كتكلو الك# ناوملا
 هريغ ىلع هحيجرتو * هيلعتأ اكنامةبح الاىإ ايست نافهعبتاو قملا نيدلا ف رعأىتح
 هعرش امىللا ديعلا دايقنا وهو دايقنالا نيدلا ىنعم نأ لست ناالوا كمزلي تلق# هيلا ليملاو
 ةحلصملا هيفا نيقواخلل مهتلماعمودابملاب مهقلالسنلا ةلماممنم هلسرةئسل "ىلع برلا

 اهتم نيد لكلا رظناو ابلكن ايدالا "رع !درح ريصبلا لقاعلا اهياكسفن ضرفاف
 توعنو هتيهولا فاصوا نم قلاظابةقلعتملا نيدلاكلذ دئاقع لم أتو فصتم ققدم رظن
 تالمامملا نمملةملصملا هيفام نيقولفملاب ةقلعلملا ماكحالاوىلاعت هتدايعماكحأو هتيبوب ر
 هني أر اقحيبقلاونسملانيبدب زيمتالقع هلل ك اطعا دقورك داعةرابع وهنيدلا نال اهريغو
 لعيف عسوتو ًقيفدت هدزف اًتسح هع" ار اموحيبقلانيدلا عرشي هلل هللا نال ةعبلا هضفرافأحييق

 ةلقتو هتماو هباضصأ نكرشو هب ىقا يذلا يبنلا فاصواو هروبظ ةينيكوهلاوحاو هرايخأ
 هيلعتأشن يذلا نيدلا ىلع هناحجر تي ارو كلذ كيما اذاق كيلا لصو ىتح هنيد

 || ام عيمج مضت نأ وهو هيشب كتنلاخ !ذااهعنقاوك سنت ىلع ا5اح كل قع لمجاو هعيتاف
 يذلا نيدلاك لذ طمبعم تأشننيذلا كموقو كلها دنعةلزنملاطوقسو راملانم هاشم
 يدبالا كالملاعضتو تازيمتنك يف كايندب مرارضاوكلمهتاداعمو هنالطب كلرهظ
 ا( ررملادجح ىرخالاةنكلا يقلطابللانيدلا ىلع كئاقب لعب يذلامئادلا باذعلاو
 ١١ نيضرال او تاوعسلا ىلا ةبسنلاب ةرذلاك هنم تصل يذلا ررضلاىلا ةيسنلاب كل لصح يذلا

 || نيب ولطابلا نيدلا كلذ لكئاقب ىلعشلا بترتي يذلا يويندلا مهنلانيب نزاوكلذكو
 || *ءايملاككتافامدجت ىملا نيدلا كعابتاب كل لصحييذلا يدمرسلا يعنلاوةيدب الا ةداعسلا
 |( كارداوبل اذتنكو كادهوكللذلهّلا كقفو اذاو *ءايسلاو ضرالا نم ظعا هتلصحامو



 *مالسلاوةالصلا هيلع دان ديس نييبنلا اخ ةوبنب نمارتو*مالسالا ني د عيت كناكلشالف

 ١ خسنت نال يقنايدالاو عئارشلا نمدب !واجامو# نيلسرملاو ءايبنالا عيمج ناميال ا |نعم ينو

 نم قيفوت اهبهحن مل ناكسفن ىلع بعصي كلؤ ناك الو *نيبملا هتيدو موقلاهءرشب

 درجل نيبملا هنيد ضغب ويركلا لوسرل | ذه ضغب ىلعت ًأشناهنال تالقع ن. ميعصنو ىلاعت هللا
 *«نيطايشلا ناوخلا كرغص نم اهيلع كاب ر ىتلا* هم'رشملا ةياهاجلا ةيمل اود# ةمومأملا ةيبصعلا
 (| ةبومصبالا لوزيال اذهو+رسحلا يف شقنلاكرخصلا يف يياعتلا ليق دقو#«نيلملاو ءابآلا نم
 || كلل نيك هللاءاشنا اناوابيلعةحمملا ةماقاو ا يظعا داهج كاوهو كسفنةدهاحم ةديدش
 | نم دوصقملا نا تلعدق# لوقا عمساف * لويقب يمالك تذخا نأ كلذ ىلع نوعلا معن
 أ يذلا هللاني دعابتاب يدبالا ءاقشلا نمةاسنلاوةي دبالا ةدامسلاب زوفلا وهنايدالاعابتا
 أ هعابتاب ي زلاهثلا نيد دجو اهيافمهيلعهنلا ت - اراص هل برو ءايبثأ ةنل ىلع هدإبعهب فلك

 ١ لكم هيلع امن ال ناما لك بصعتي نأ دصقلا سيئو بولطملا وبف دوصقملا لصحي 0

 ْ ىلاعت هللا نعةلاسرلا فاصوأ هيف مستو ةوبنلاطورش هيمرفوتت يدلا ينلاو ناك اهنيك ناي دالا

 | نيد ويفدنيد يف لخدتو هعبتت نأ كيلع بجي هد مديت يدلأ نيدلأ من يبيل هقلحمىملا ا

 1 كسفن فلاخ نأو +ةيدبال !ةواقشلا هعةلا>دم و *ةيدب الا ةماعسلا هعابتاب لع يذلا هلأ

 أ ةئارصنلا نيدوماللسالانيدةثالاتلا ناي دال !ييرطداع# كاب او كما هيلع تدجوامو* كاوهو

 :! مئاببلادئاوعب مف ناي دالا ن نممههابشاو نوي ره هدأ ونويتول اهلعامامأ ةيدوبيلا نيدو

 5 لجو رع هريغدت دابعم نيكرشملاو ىلاعتو هناي هللا دوجو نيركتملا ناف“ القملا ناي داب اهتم
 || ققدم فصتم رظنةروكذ ها ايدالا لاش ,رظن !ذاق#* لضاو لضا مه لب ماسالاك
 ' ( لوالا هجولا) ٠ هوجو ةدع اهنمركذا ةريثكأ بايسال مالسالانيدعيتل كناكض الف
 أ( دجتو هيزتنلاو لاكلا ةياغ يف هعيهولاتافصو ىلاعت هّلاتاذب ةقلعتملا هماكح ادت كلنا

 || هماكحا دجتو جرحالو ةقشمالب ةلوهسلاو ناق!الاةياع يف هناصس هتدايعب ةقاعتملا هماكحا
 رشع غلب ال َدياَع ىلا هتعيرش ةعس ممفاصنالاو ل دعلا ةياغ مي قلحلاةلماعب هقلعتملا

 أ( ةلاح ىلا تلصودقن آلا اهنافع رخال انايدالا فالخب ةقباشا عئارشلا عيج اهراشعم
 أ هيفا داقتعا زْوِح الو هتافصويلاعت هللاب ةقاعتملا اهءاكحا مظعم الرسل

 ليفهودبعي وهوفرعيل هقلخ ىلاعت هللا هعضو أغا نيدلا ناكلش الو ىلامتو هناحس هيلع اهقالطأ

 اذه كناحبس الكو اشاح صقتلاب هناحيس هلاك تافص ىلع عجري انيدمل عضي نا 7
 رومأ فدي دشنلا ايمنف قلما تالماعمو ىلاعت هلة دايعب ةقلعنملا اهءاكحا اهاوريظع ناتهب



 قحاوبف ى هرخالا نايدالا ا رجا ة دس يفق دالاس اربظدتف
 | محو ةثالثلا نايدالا هذهب اونا نيذلا ةثالثلا ءايبنالا ىلا رظنن (يئاتلادجولا ٠ ٠ عايتالاب

 | كيس ايقتد اذاف ماللسلاو ةالصلا مهيلع ىموم انديس هليقو ىسع انديس هليقودما ديس

 : تيا يىلعاوةفتادق مدجت اًثيدحو اعدق لمتلاو للملارث أس نمي راتلا ءايلءابلقت ينلامرابخأ

 | ميج اوباقعاو اووهعفتاو مهعجشاو م دجنأو ممن ناك لسو هيلععللا ىلا دمحات ديس |[
 | نيب شن ايما نك اليصفتو ًالاحا ةرخآلاو ايندلا روما يف مهفرعاو لصتلا تافصل |
 || امهب نمؤمدب مار اواي يتم سو هيلع ها ىلص هل عبتملا ناعم عابتالاب ىلواوبف نييما موق |

 | اديان ديس نأ تاع دق( ثلاثلا هجولا) « نيعمج !مهيلءواتيبن ىلعهللا تاولص نييبنلارئاس و
 | ميلضفاو مياقعا ناي دالاو سادجال ارئاس نم*#«نامرلا يشر ثوم قافتاب وهيل سوهيلعدنا لم

 3 ال دومهبتازجم“ ىلا كاذ عماذ :رظنا ذاو»* لاح الاول ايصفتلاب «لاكلا تافصرئال تامهعمجاو |

 منا دمجان ديس دجغ#ليضفتلاو نامالارادماهيلعو «ليككتلاو لاول ةداي زاهميتلامهتاوبن |

 املااميلعاعتاز م”تعجول لب*تابآ ًاواوججح هر بظاو# تازجج و لئال د هرتكأ لسوديلع |
 هي هلا لص هناوجم* راشعمرشع تغلب | نياسرملاو نييبنلا رثاس تاروعم 0 السلاو

 | اهدحا#نامراارخ ىلا ملا ىلا ةرعسم هنازوع* ضعب و تضقناو تض دق ميما تاريعمو ا

 | يف عوقولا رسم اهتمالكن اف ةءاسلا طارشاوهتماهايلواتاءاركاهنمو *نًارقلااهدحوا لب ||
 نا ىلع عابتال اب ىلوأ 0 0 هه تناك نال ذالو# تاكو از لك“ 1

 | قرطلا يف انرظن اذا ( ميا تلع اك امهم ناميالا هب نايالاو هعابتا نعغيف أ
 | ىتح مهتاوبن ىلعقلادل ا ازجملا عوقوأ ب لعوةن العلا نايدالاءذماهب.تاموو 1 ا
 | مالسالان يدون ارقلا نيطسملا 0 اماما سو يل قرطلا دق جادا ومهبنامعالا ل رصح]

 ا موقأو هسوقاو ربظأو رتكاو عدا يلسو هيأء هللأ ىلص هتوب لئال دودهتان ديس تازهعمو

 ا امهتاروكثو ىسيع أئاديس نيدو ىسوم انديس-نيد آهن «مهلصويقلا قرطلا نم ةفعاصمافاعضأ 1

 كل هدي زا فصتملقاعلكددع هميلستوناهرب ةماقا ىلا هجايتحا مدعو هحوضو عم اذهو
 هيتربخأ امعوقو ُتقو ناك اذاف بذكلاو قدصلا لهتجي وه ثيح نم ريا نا لوقاف انايب
 ةقث هاور اذاوادعب هب تريخأ امعوقو تقو ناك اذا امىلع قدصلا يناج حجياي رق

 مارا دحاوغلب اذأو اناصجردي زيت اقلا 5 ةأورتاددعت اذاو ةقث ريعداور اذاام ىلعجرتي

 ربا كلذ ةمصإ مص: نيقرلا لصحي ب ذكلا ىلع ديف ماوطاوت ل.تجيال يذلا د دثكلا ددعلا وهو



 | ةجرد ةعصلا مدع ت ايضتقم تح جرت اذاكلؤ سكسي وهبذك بلاتحا باج لحمضي وأ

 ريخلا ة ص تايضتقنالمت كلذ تلطاذا حصص ريغربخلا كلذ ناب نيقيلا لصحي تح ةجردف
 ادجةريثك مالسلاوةالصلا هيلعدءان ديس تازمع#و مالسال !نيداهنماناصو يلا قرطلا يف
 كلذ اوور نيذنلا تاقنلاةرثك نمومالسلامهيلع ءايبنالا نمهريغىلا ةيسنلاب نامزلا برق نم |

 كلذ نيودت عمفرلا تاثمنعفولا تائم لب ةما نعةماو ةقيط نع ةقيط مم دعب نم هولقنو

 فصعم دحأ لك دع نيقي هدعبام يذلا نيقيلا لصح ثيحبطبضلاب ءانتعالا لاكوبعتكلا يف
 ناوىلامتهقأ نعيلسو هيلع هللا ىلص دخان ديس دب ءاج ف ورعملاهجولا فه ىلعمالسالا نيدنا
 ميدعب نمو هياصا اهاور اك ةقيقح تمقو دقمالسلاو ةالصلا هيلع هتوبن لئال دوهت ازوعم

 هللا نامه او ناك ن اوكلل ذعضوتو قاف ال'ت المواين دلا ف ترشتناو تكلا يف تتودنأ ىلا

 !| غلبق .:تيعسو ثالثنبا وهو فوتو ةسنوعب رانبا وهو لسو هيلع هلا ىلصا ده ثعب ىلامت
 برعلا ةري زج هتعاطانادعبالا ىلاعت هللا ءافوتاموةنس نيرشعوث الث ةدميف هب رتلاسر
 كهل راصو براقملاو قراشملا هتوعو تقلي وخوسرلا ةياغئمرو ضرالا يف هنيد رشتناو
 5 0 ريغ افلا نورشعو ةئام عادولا ةح هعم دق هناف انلانيسمخو ةئام وحن باص الا

 | تلمُك أٍمْوَيْلَأ ىلاعتهلوق هيلعشل لزناهيقو اموي نيناث وحنب اهدسب قوت دقو مهتماهرضحي |!
 ةريدكلا فولالاءذهفاتيومآلْسإل ال تَرَ يتسن مكيلَع تمت كتبو يل |

 | نيذلا ممءالضفلا لضفاو هالعلا لا نممهنم ريثك وةماقتساو قدص لها مهلكو هباصص! نم
 دالبلارثئاس يف اوقرغت مهنال ضرالا راطقا يف مبفاعض ! ىلا لسو هياءدنلا ىل هت ازمجمو هني داول ةن

 مهفاعضأ ىلااهواقن ءالضفلاو ءالعلا لكم وع تارجملا رابخاو نيدلا رلعاوام نيذلاو داهجل

 أوقلا دقو اهفاعشا فاعضاو اهفامضا ىلا لقنت ةقيط لك ١ ذكهو م دعب نممهفاعضأ ف اعضاو |
 نالف نعنالف نعةلصتملا ديناسالاب مهتاي ورماهودعضو ف ولا فولا ةعماجلا بعكلا كلذ يف

 مهقيقدت عمدراوناوهتازجم' ني دهاشملاءرابخاو هديد سو هيلع هلثا ىلع هنعنيلقابلاةباوععل ا ىلا 1

 ريغو نسحو معي ىلا ملاوحا بسحب ثيداحالا اوعسقو قيقدتلا ةياغ ديناسالا لاجريف |

 اذهاب ىتح ناقثالاو طيضلا ةيانب كلذ ميجا اونيواتبافقر مهعي داحاو نيب اذكلا اوضفروكالذ
 ام اذه+نامزلا فلاسيف «نايدالا نمنيد هغلبي ملام لقنلا ةحصو طبضلا لاكن منيدلأ
 سو هيلع هللا ىلص هتوبن لئال دودن از هع *ود#ءان ديس نيداهنمانلصو يتلا ق ةرطلا ةدنص نم ناك

 لاكلا تافنص عيمج افصتم هنوكو ىلاعت هللا ةدحوك اهنم ةرورضلاب نيدلا نم ىل ءامو



 0 مو 2

 ١ نييبتلاديس هنوكو و هتئاماوهقدصو لسو هيلعهننا لص دهان ديس ةلاسرو اهد أ دضأ نعاهزأ هزامو

 طارصلاو باسحلاو روشنلاوثعبلاكوةداعلل ةقراخ تازهمم هدي ىلع ردص هنوكونيلسرملاو
 حيصلاو تامكر عيرا اهنءلك ءاشعلاو رصعلاو ربظلانوكوةالصلا ضرغكو رانلاو ةنجلاو
 | ةالصلارختو ا انزلا ميرو جحلاو مايصلا ضرقكو اثالث برغملاو_:نيتعكر
 ةمالا اهتوردق ةرورضلاب نيدلا نم ةمولملا ماكح الا نمكللذ وو ثدحلاو ضئالساو بنجلا

 'أ ريد اهنمانلصو يتلا قرطلا ي'هةيفابلهاجو اهللاءاهرسأب ةمال !نعابلعاجواهملاعاعرساب
 ىفدا ءددعي دوبمالو يف ارصن كشيال شو مالسلاو ةالصلا هيلع دمتان ديس تازجممو مالسالا
 :| افاعضا مالسلا مهيلعمهئايبنات تارجعمو مهنايدااهنم مهتلصويقلا ةرطلا نمىوقا اهنافاصنا
 ا برق نم ةوهصلاو ةوقلا هذهب سو هيلع هما ىلص هت هتازجممو هنيد ةياور قرط ىرئاكو ةفعاضم

 ىلا مسوديلعدلا لص هنامز نم ءالملاوزملا ة ةراكم ممم طيضلاو تاقثلا ةاورلا ةرثكو نامإلا

 ْ هيلعهللا تاواص ءايينالا نمهريغتازجم ع :رخالا نايدالا يفكالذ كعب رمال ادجنت ن آلا

 ةئاتس وحغ سو هيلعملن لص دم انديسةشعب نيبوم السلا هيلع ىسيعأان ديس ةثعب نيب ناف مهيلعو
 ةدملاءذه يف ةيلهاجلا تناكو ةنس 571 ةرجملا نييومالسلا هيلع سلا دوم نيب كمال ةئس
 ةرخأتملا ةنوزالاىلالصت ىةحيحصلارابخالا لقت اهيف رسيتي ملف ضرالا تمحدق ةليوطلا
 هللا ناف هتدم لطتملماللا هيلع ىسيعان ديس ناواسال في رحتالو لي دبت نو دبا. تقيقح 5 لع

 ]| ملا واغم رافكلا نيبافعشتسم ناكَك لذ عمو ةنس نيث الثو ثالث نبا وهو ءايسلا ىلا هعفر ى اعت
 سانلادوه.ج مول هتموكحو دولا داما نانثملسالاو نامالاب هب رةلاسر ءادان منكي لف

 نيدايصلا :رمالجر رشع ين اوئاكو هيأ اونم < 1نيدذلا نوي راوخلا مو هراصتا ةلقور تكعقو

 َق اهتلوادتو تاياورلان نم ليج انالا تع م ةليوط ةدمع هيلاهثا هعفرنا دعب منيفعضتسملا

 1 ناىلا فيرحتلاو رييغتلا اهيف عقوىتح ىحتافللا فالتخا عم تالاهجلا يدياةيضاملارصعالا

 ءايشاي رخ الا فلاخي اهنمدحاو لكراصون ال اهيلعيمم يتلا ة بيحصل تالاحلا هذه ىلا تلصو

 ةحص م دعاهم «ربظي ولقملااهاب ايش تاضق انما ضعب هضعب ضقاتي اهنم دحاولادجت لب ةريغك"
 كلذلو ةريغك تافلاخم اضعباهضمب دحاولا باتكلا نم ةددعتملا خسنلا ةفل ام نعالضم لقتلا
 | نعةجراخ تاحالطصا اوهلطص اواوصةنواو دازف ةغلاسلارصعال أ يف مهنايدا ءاس رت عمتجا
 'أ ةي ورم تسيل اهب ني دعلاب ساتلااومزلاو ني دلا ةلمج نم اهواعج مهسفن ا دنع نم ةيلكلاب نيددلا ا
 ىلا اومسقتاو مهنيي تافالخعا ترثك كلذلو نييراوملا نمدحا نعال ويب اندس نع ئ

 نوديزيو مهفالسا اهب نونلاخي ةديدج دج بهأذم مهتم بعشتت "رصع لكي فو قش



0 

 عمديف كسقلا ىلع مهلمحت نيدلا نمهيلعاوشن 0
 نيدمهيلا اهنم لصو يتلا قرطلاي ذبف «نيقيب عسملا هب ءاجيذلانيدلا وه سل هنابميلع

 ىسومان ديسني ددوهيلا ىلا اهنم لصون قرطلا يف لوقلا كلل ذكو# مالسلا هيلعمت ازجسوهيسملا
 ايعيلع دما: ديس ةرججو ىسومان ديس ةافو نيب ناف نا ءزلا مداقث ةهجنمامأ مالسلا هيلع هتازعتسو |
 لقت لوصح هعمنكميالام تال اهجلاوةياها+ اروع نماهيلءىغم دقو 4 ممالسلاوةالصلا |
 مهيفاورثك و باذعلا ءوس عوماسرصتنخيكةريايجار ارم دوهيلا ىلعهننا طلس دقو بسال سي ا
 رقينمتارلا ضعب يف مه« قبي ملق- لباب ضرا ىلا سدقملا تيب نم مولجورسالاولتقلا ؤ

 عقي لازالو كلذ ىلعاو دقعاو هلظةح نم ملاه الما لاين أ دوهو دحاو صخ ال اهظفحيو أ ةاروتلا

 تاقلافماو تاضقانملا نماهيف لصح ىت> ليج دعب اليجورصع دعب ارصع لي ديتلاو ىي رتل !اهيف
 عال ريثك يش هئايبناومإ روهلا باج يف. داقلعأ زوجالامو هب راعفملا رابخالاو |

 ىلا و هيلعشا ىلص دهان ديس دهع نم نامزالاءدح أمأ٠ ءوجولا نمهجوي هدم داقلعأ ا

 '| ةيلاهاجالو ةلايجاللختإ ملو راثتءالا ةياغلملاهتمايف اهب رششنأ اهنأ مميدحاولكت تنآلا |

 | فرعون الثلا تايدال امذه هيلع تضرعا ذأ لقاعلكَّنأ كشالاف ٠ ىرحالا مالل عقواك !!
 | نوكي و مالسال نيد عيتيامنا ىلاعت هللا نم قيفوت لقا هبعمو فاصت' فداه ددعكاكراهقيقح | ١

 | وهف دجو اهيافقحلانيدلا ومامتادوس ملا امال لاوة اللا هيلعدمعان ديسةماةلمج نمانلثم

 أ ةباسملا هلقتامنان اعدل دي زاو ربكلا يف هيلعمتتمنا وأ رغملا يف ءرملا هيلع شن ءاوس بولطملا |
 ترشتناو_ تكلا أل اميتلا سو هيلع هنا ىلص هنازد“* نمانيلا لصو ىتح مدعي نمل مهو نيعباتلل

 "| نا هيف كلشال عقاو سي”_لاجالاب وه ةريثك ادولا تاب و ضرالا راطقأ رئاسيف ا
 | يتلا رومال ا يف سانل!ضعب ىلع واو ةمرح اديدش مارح مالسالان يد يوه اقلطم ب بذكلا | ا
 بذكلا يفا ذهو مذلا دشا هم ذوهنع ىعنلا يفةريتكلا ةحرصعلا ثي داحالات درو دقواملة يمه أال | ا

 ريثكب هريغ ىلع ب ذكلا ةمرح نمدشا هتمرح ناف هيلع بذككا اما للسو هيلعمن ا ىلص ريغ ىلع ؤ

ْ 

 اهياكللذ تلعاؤا ةحيصصلا تي داحالا يف درواك ىحنلا دش اهنع ىهدملارئابكلار بك !نم وهو
 تافةيدبالا ةداعسلا املبحلا يدبالا ءاقشلايفاهعوقو نم هسفن لع قفشملا فصنملا لقاعلا
 *هبا كومالسلا هيلععسملا تازجهه همم كيلا تلصو كيسذلا قي رطلا سفناياهللقواهيلعةجحلا
 ةاروتلا هباتكو مالا هيلع ىموم تازجعم هنمكتلصو يذلا قي رطلاو هني دماكحاو لجن الا
 يذلا قيرطلا فالخب اي وقالاتحا ةحصلا مدعل لمدحم فيعض قب رطامالكه ني دع اكحئاو

 مدعل متت الاهناف هني دماكحاو تارقلا هباتكو كو لسو هيلع هللا لصد تازجا هدم تلصو | ىلص د + تازجت*هنم تلصو
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 1 ' دتسلابةمالا نعةمالاو , ءالملاريهايبج نع هالعلا ر يه ايس ابلقنن :ن ارقلاايسالوابمظعمنال ةفصلا أ '

 ]] اهاباتكومالسلا اهيلعىمومو عيسملا تازجعم كلذك الونيقيلاديفي يذلارئاوتلاولصخلا |
 || لصتمدنس اهم ءيش لقن يف سيل لب الص رتاوتاهنم يش لقتيف سبل اهناف امهينيدماكحاو ||

 لاصتالااهنيب وانبي تعطقيتلا ةماعلا تايلعاجل اد دمةرخ ونامزلا لوطل نالف نع نالف نع

 قحلا يعبتتو دبالا ءاقش كيلع هتبقاع يذلا يصعتلا اذه كرتت نأ سفنلااهتياكيلع يجي
 | ماللاو و الملا يعدم يباب كاعد مالسالانيدكعءابتاوهوالا دبالاةداعسهيفيذأا ||

 : مهيلعدمالسو هللا تاولص _:نيلسرملاو نييبتلا رئاسو ىسعو ىسومي نامالا كلذ نيف يفو
 || عم ءالقملان أش نمسيل اذهناق رافكلا لوقث تناك اك راعلاالو رانلا يلوقث الونيعمجأ |

 || :ىمدنع راقتو مهتم تجرخ نمدنع راع وه قحلانيدلا ىلا لطايلا نيدلا نم كلاقثنا نا
 ٠ ىفمىقتمو ريصق وهف هتقو_لاط ايعم ايندلا هذه يفد دوجوك تنم يشلاو ومين تاخد 0

 (| ميعنلا وا محادلا باذعلا نم هدعبامو توملاوهو هنمدبال يذلايتآلا ءيثلاو نكي هن أكف
 || ناسنالا اهيا كسسقت لعىفشاف ناكام ءريغن أكف ناكو لصح قموبي رقوبف رخ ًاتاهممئادلا
 أ ىرتو هنا ةيادهب هينلجتت الطاب لطايلا كتريصب نيعب ىرت ىتح كلقعنعةلفغلا باج" لز 1و

 | تنا امو * لزن دقو توملاي كن أكو ريصق تقولاو يظعر مالا ناف هللا قيفوعي هعبتتفاةح قس
 || كلل لبقي الو* ةمادنلا كسقتنال ثيح# لصح دق قحلا عيتت لنا تادلا باذعلان م هيلع لبقم
 ١ ارينماحايصم يديعأي كعيطع ادق ىلاستهثا كلل لاق اذا ك امو ةمايقلاموي ردع

 || +«نييببلا هب تمدخو*نيبملا نيدلاب هناسرا يذلا دم يلوسرب ويل نم وتو هب ينفرعتل لةعلا نم
 || يف هب ترشب و* تارجملاو لئال دلاو + تاي لاو باتكلاب هتدي اود«نيملاعلا لع يت هتاعجو
 | رايحالاو نايكلاو * ناجلاو سنالاة نسل أ لعو* تاي وايسلا بتكلاو# ةاروتلاو ليجنالا
 الإ ؟راهتلاوليللا هغلي ناكم لك غلبف# راطقالارئاسيف هتوعدو هتوبن لعترشنو *نايهرلاو
 |١ ةلفخلا باح هيلق نع حازاو# ف اصنالاو لقعلا نيعب هيلا رظن نم لكل سهلا نم .رهظا هتلعجو
 0 الو هتوبنينتنلبام لوقل نا كعسي الق#فالسالاوتابمالاو ءايآل ! نعش :روي ذلا ب صعتلاو

 ٍ يطاخت كنال دنا عمو هرئاشي و هلئال دب الو *هتاي آو هباعكب تععم امو#هتوعدينتلصو

 نانم عقاولاب بيجتن أالا كعيالو*# بو ذكلا ب ذك دنع جوري الف# ب ويغلامالعكلانه 1
 ءابآآلا تيدا بصعتلا ةرعش كبلق يف اوسرغنيذلا مج كاب ريذلا كلعمو# كاب اوكلمأ
 1 سشضخب لع كوب رو*+مالسالا نيد يف كوهرك وج داسفلاو نالطيلا رماظ ناك ن اود دادجالاو

 ١ ىلع تمعلطا ١ اذا هيلاكلقعب لين :نانمافوخ مال لاوةالصلا هيلع دهان ديس نم نلابييح

1 

/ 



 | مام رويظلاو رودلانمؤلب مالسلاوةالصلاهيلعمنال هيلعدتا لم هلام 40
 1 :تيسنف ايندلاب تلغتشاو#كلذ نم هيلع ًاشنام ىلع تنا ترب + روديلاو سهلا هنليت
 | قس * كلذكق بت نادلايامكاياف#كللاملا قملا ةفرعم ىلا كيلعتدسناو ةرخ لل نما |
 كنتم ل بقتال ذئتيح كناق : +كلاه لالضلاكلابم يفو قراغةلقنلا راحبيف تناوتوملا كيتي |

 كيلءبجاولا نم سيل أ* رارقلاسئب و راثلا ىلا راغكلا رئادك كب رمي و راذعالا
 تي اراما#نامزلا مارصناو رمملاباهذ ليق*نآلا نمكتبقاعيف ركفتت نا« ناسنال اهيا |

 4 ناكمالا يف ككل ادامكن أش يف ركفتف * ناك امدن كر اصوتافوتامتقوب رقاب كريغ |

 ياو *لقاعلااهيف ركقتبالو + لفاخلاهيف نوبتي نان م لغعا يثو#«نأ أتياوان أشق ةيقاعلا اف |
 ةيفاملا يثهفيف هل ةيابال يذلا يدمرسلا ميعنلاو هل ةباعال يلا يدبالا ب باذعلازمظعا» يش |

 يفيلايللاومايالا يفقت َ تك ارا يناو#«ناريبلا يف ئادلا ب اذعلااماو+«نانجلايف متادلا ممتلاما |

 *ةديمبلاراغسالا ةقث.كلذل بكترتو ةينافلاايندلاءذه نم ليلق ربك يلع دوعيرمايف رمل
 رطخيال كلذ عمو# كنا اح ضعب غوليل# كت ايح يف رطاختاماريثك لي ةديدشلاراطخالاو
 حلك ةلواطنملا نامزالا يف كتتهذ ىلع رياليلفالا املةياهنالينلا ةمئادلا ةرخ لا رما كلاب يف ا
 نملاحو+ ناسنالا اهيا لذاعلان ًاشاذهأ ا#مالحاث اهضاهناك#ماهاالو ءانتعا الي قربلا |

 لهاج نأشالااذه امهقاوالك ناوملان ٠ اهذقتي و ةماركلا رادىلاهسفت لصوي نأ ديري

 ىلع قوقولا تدراناو *« نونفلا حيقأ اذبف انونف لقاك نونا ناكن او#+نونجوا ||

 اعيجج نييبدلا نأ متل هن وبن لئالدو لسوهيلعدللا للص دمعت ان ديس تاج ةرثك

 ممديسدتال كلذ نم ءاطعاام ىلا ةبسنلاب ليلقلا الا ىلامتهّنلامبطعي مل
 هللا ةجح يناتكب كيلعف ** نيعمحا مهيلعو هيلث تاولص مهمئاشو

 دقأ ملسو هيلع هلأ ىلص نيلسرملا ديس تازجعم يف نيملاعلا ىلع
 *يلس بلقيذ لك نيع هب“ رقنامشلذ نم هيف تعمج

 لضفلا د هللاو ءاشي نم هيتاوي هللا لضف كلذو

 نيماملا برمق دحلاو *ململا

 6 هيببت 0001
 ينمو لب رجلا رجال اهلنا نمملف ىرخ ا ةئل ىلا ايمجرتي وأ اهدحو ةلاسرل هذه ميطي نادارأ نم

 ا يصل ااوقدولا دولا ةدوجطرشب اهعباطب نوذ أ ملسم لك ىبتك عيبج كلذكو ليما 3 :

 يا يدان مخ اا و
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